


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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ناعِة  ال�صِّ باأ�صحاِب  اأْهُلها  ُعِرف  والبياِن،  الف�صاحِة  لغُة  العربيُة 
والإبداِع يف ُفنوِن القْول. وقد كاَن دْيَدُن جماِل�ِصهْم وُمنا�صباِت لقاءاِتهم 
التناظر يف مياديِن الكالِم الف�صيِح املبنِي البليِغ. ولأهميِة علِم البالغِة 
ُعوا فيه نظريَّات  فاٍت فريدة، وَو�صَ عنَد علماِء العربيِة فقد األَّفوا فيِه م�صنَّ
ْر�ِض النَّحويِّ العربيِّ عالقُة  كمة. والعالقُة بني النظريِة البالغيِة والدَّ حُمْ
ل�صلِتِهما  يُتُهما  اأهمِّ ن�صاأْت  �صنوان.  الأهمية  يف  وهما  اٍد.  واحتِّ تكامٍل 
وبكالِم  املُبنِي،  الف�صِل  املُْعجِز  اهلل  وبكالم  وديواِنِهم،  العرِب  بكالِم 

الِّ املُْر�ِصِد املُِعنِي.  ر�صوِلِه الدَّ
الذكر  وباآي  العرِب،  بديواِن  مرتبطاِن  ِعْلماِن  والبالغُة  حُو  والنَّ
لفهِم  طلًبا  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  الكرمِي،  الر�صوِل  وبحديِث  احلكيم، 
املبايِن،  تركيِب  ومعرفِة  اجلواهِر،  واكت�صاِف  الأ�صراِر،  وتذوُِّق  املعاين، 
من  و�صاعَف  قْدِرِهما  من  زاَد  الذي  الرتباُط  وهَو  املعايِن.  وتاأويِل 
اِن  َلتهما ب�صناعِة الإْعراِب والبياِن. والإْعراُب والبياُن َمْعنيَّ قيمتهما ل�صِ
املُْعجِز  القراآينِّ  وبالأ�صلوِب  ونرًثا،  �صعًرا  العرِب  كالِم  يف  بالف�صاحِة 

�َصْكاًل وم�صموًنا، وِبُلَغِة اأْبِلِغ الُبَلغاِء ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.
واملقالُت املدرجُة يف هذا العدِد من جملة »جذور« يعالُج ُمعظُمها 
جوانَب مْن مْو�صوعاِت البالغِة العربيِة وبع�َض اأْوُجِه تْطبيقاِتها. وتهتمُّ 

مقدمة العدد
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ووقوعها  الو�صِع  الثنائية  »اأِن  ب�  تتعلَُّق  نحويٍة  مب�صاألٍة  واحدٌة  مقالٌة 
�صرطيًة«.

والتَّداوليِة  َتَتَمْحَوُر حوَل احِلجاِج  ت�صِع مقالٍت  العدُد على  وي�صَتِمُل 
يِة،  ورِة الفنِّ ناعِة اخلطابيِة، والتاأويِل ال�صتدليلِّ يف ال�صُّ يف تعريِف ال�صِّ
 ، القراآينِّ الن�ضِّ  ال�صرديِّ يف  القدمِي، واخلطاِب  النرثيِّ  الن�ضِّ  وبالغِة 
العربيِة،  الق�صيدِة  الأجنا�ِض يف  املفاخرِة، وتداخِل  الو�صِف يف  وبالغِة 
والعطوِر يف  للروائِح  �صميائيٍة  وقراءٍة  العرِب،  عنَد  يِّ  الفنِّ وِق  الذَّ وتفتُِّق 

�صعِر الغزِل، ثمَّ اأَِن الثنائية الو�صع ووقوعها �صرطية.
عودي: قالط حجي العنزي، باملفاهيِم  ُل للباحِث ال�صَّ اهتمَّ املقاُل الأوَّ
»البيان  يف  اخلطابيِة  ال�صناعِة  تعريِف  يف  والتداوليِة  احلجاجيِة 
ا�صتق�صاِء  فيه على  ُموؤَلَّفاِتِه، حر�ض  اأهمِّ  وهو من  للجاحظ.  والتبيني« 
�صبِل القوِل وت�صاريِف اللغِة بغر�ِض اْكِت�َصاِف �صرِّ �صناعِة الكالِم. واأبرَز 
فيِه جمموعًة من املقايي�ِض البالغيِة والأ�صلوبيِة رابطا البالغَة باأهداف 
َر املقاُل على درا�صِة ثالثِة مفاهيَم تداولية من  اإقناعية حجاجية. واْقَت�صَ
خالِل تعريِف اجلاحِظ لل�صناعِة اخلطابيِة يف »البيان والتبيني«، وهي 

.» مفاهيُم »البياِن« و»البالغِة« و»املقاِم التوا�صليِّ
يِة  الفنِّ ورِة  ال�صُّ التاأوي�ِل يف  اإىل  البيان عنَد اجلاحِظ،  ومن بالغة 
من  اإكيدر،  لعبدالرحمن  الثاينُّ  املقاُل  اعتَنى  حيُث   ، اجلرجاينِّ لدى 
جامعة القا�صي عيا�ض مبراك�ض، مب�صاألة التاأويل ال�صتدليل يف ال�صورة 
َز  ركَّ اجلرجاين.  عبدالقاهر  عند  الكنايِة  مو�صوِع  خالل  من  الفنية 
التاأويُل  يْطُل�ُبُه  ما  وعلى  ومعايريه،  وم�صتوياِتِه  التاأويِل  مفهوِم  على  فيِه 
ال�صتدليلُّ من قراءٍة ا�صتك�صافيٍة واعيٍة. وهي القراءُة التي ت�صتح�صُر 
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الكفاءَة اللغويَة ال�ُم�ْصِعفِة يف فهِم الن�ضِّ وتاأويلِه عن طريق فكِّ التَّ�ْصفرِي 
ُل  . وهو ما ي�صتدعي البحَث يف َمْعَنى اْل�َمْعَنى حيُث َتَتَحوَّ وتفكيِك الن�ضِّ
من  ُت�ْصَتْنبُط  التي  البالغيِة  دللتها  اإىل  الأوىل  دللتها  من  الألفاُظ 
ُتْدَر�ُض يف  اإعماِل العقل واللجوِء اإىل التاأويِل. وهي املباحُث التي  طريقِ 

باِب الكنايِة، لكن بعيًدا عن فو�صى التاأويالِت.

ال�صلمي،  اهلل  رجاء  عبدالرحمن  للدكتور:  الثالُث  البحُث  وناق�ض 
من  القدمِي  النرثيِّ  الن�ضِّ  بالغَة  بجدة،  عبدالعزيز  امللك  جامعة  من 
وا�صعًة  اأدبيًة  الفنيَّ ميثُل مادًة  النرْثَ  اأن  ا  ُمْعَتِبً الإْمالِك؛  ُخَطِب  خالِل 
ِد جمالِتها واأْجنا�ِصها، وَتَباُيِن اأْنواِعَها. وُخَطُب  ومتنوعًة يف حجِمَها وَتَعدُّ
ْنَعًة مِلَا ت�صتمُل عليه  الإْمالِك مْن اأ�صدِّ اأمناِط اخلطِب بناًء، واأَْحَكِمها �صَ
ى بطريقٍة بالغيٍة رائعٍة �صواٌء من حيُث براعُة  من مفاهيَم ومعاينَّ ُتوؤدَّ
اأْو من حيُث الن�صيُج  ال�صتهالِل وَجماليُة الت�صويِر الفنيِّ للمو�صوعاِت، 

اللغويُّ والبنيُة الإيقاعيُة.

من  اجلودي،  حممد  فكري  لطفي  للباحث:  الرابُع  املقاُل  َز  وركَّ
امل�صهِد يف اخلطاِب  واإبداعيِة  يِة  وؤْ الرُّ القاهرة، على خ�صو�صيِة  جامعة 
�َصَغَل  الكرمِي  القراآِن  ن�ضَّ  اأنَّ  اإىل  ُم�صرًيا  القراآينِّ  الن�ضِّ  يف  ال�صرديِّ 
ال�صردي  وَمْوِقُع اخلطاِب  العربيِة.  الإ�صالميِة  الذهنيِة  كبرًيا يف  ْموِقًعا 
جملَة  املقاُل  تناوَل  وقد  الكرمي.  القراآِن  يف  مركزيٌّ  موقٌع  الق�ص�صي 
ال�صردي القراآين باعتباِر فعاليته الإبالغِية  ق�صايا لها �صلٌة باخلطاِب 
تتوقُف منابُع  اإْذ ل  الن�صيِة  وباعتباِر خ�صو�صيته  التوا�صليِةوالتاأْثرييِة، 
واإبداعيِة  ال�صرِد  بالغِة  يف  ِة  ِديَّ امَلْق�صَ وباْعتباِر   ، حدٍّ عند  فيِه  اجلماِل 
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امل�صهِد. وهي خ�صو�صياٌت تتمظهُر يف ال�صيِغ ال�صرديِة الباهرِة املعجزِة 
ذاِت الُبَنى الفنيِة واجلماليِة املُتكاملِة.

يف  الو�صِف  بالغِة  اإىل  القراآينِّ  اخلطاِب  يف  ال�صرِد  بالغِة  ومن 
جماِل املُفاَخرِة حيث در�َض املقاُل اخلام�ُض للباحِث: حممد الإدري�صي، 
»ُمَفاَخراُت مالقة  الو�صِف من خالِل ر�صالِة  من املغرب م�صاألَة »بالغِة 
متعددة  وظائَف  لأداِء  رِد  ِبال�صَّ ُن  َيْقرَتِ والو�صُف  اخلطيب.  لبن  و�صال« 
ِة، والوظيفِة التعبرييِة، والوظيفِة  ْزِييِنيَّ من قبيِل الوظيفِة اجلماليِة - التَّ
وبعد  والوظيفِةاحلجاجيِة.  التعليميِة،  الإخباريِة  والوظيفِة  ال�صرديِة، 
ِل َبنْيَ  احلديِث عْن خ�صو�صيِة الو�صِف يف املَُفاَخرِة، تناوَل ُوجوَه التَّفا�صُ
والإمارُة  والعمارُة  وال�صَعُة  والبْقعُة  وال�صْنعُة  املْنعُة  حيُث  ِمْن  املدينتنِي 

�صارُة وامَل�َصاِكُن. والنَّ
ومَن البحِث يف ال�صرِد والو�صِف اإىل درا�صِة تداُخِل الأجنا�ِض الأدبيِة 
الق�صيدِة  يف  ال�صعريِة  النماذِج  بع�ِض  خالِل  مْن  العربيِة  الق�صيدِة  يف 
َخَذ �صاحُب املقاِل: مو�صى ربابعة، مْن مو�صوِع  العربيِة القدميِة. وقد اتَّ
لأنَّ  الأدبيِة  الأجنا�ِض  تداُخِل  على  دلياًل  القدمِي  النَّ�ضِّ  يف  َكايِة  احْلِ
معها  حتمل  فاإنَّها  م�صتقلًة  بدْت  واإْن  اجلاهليِة  الق�صائِد  يف  احلكايَة 
ُمكوناٍت �صرديٍة يف اإطاِر املكوناِت ال�صعريِة العامِة، ومن َثمَّ فالق�صيدُة 

َتِلٌط وُمَتداِخٌل. اجلاهليُة ِجْن�ٌض اأدبيٌّ ُمْ
تيارت  جامعة  من  اأجمد،  ُتْركي  للباحِث:  ال�صابُع  املقاُل  و�َصَعى 
بناًء على درا�صِة  ال�صعِر  ل�صعريِة  َمْنهٍج  تاأْ�صي�ِض  اإىل حماولِة  باجلزائر، 
حياة  يف  ال�صعر  مكانِة  على  َد  اأكَّ وقد  العرِب.  عنَد  الفنيِّ  وِق  الذَّ َتَفتُِّق 
ال�صعريِّ  الن�ضِّ  جماليِة  َبنْيَ  ق  وفرَّ واأفكاَره،  حقيقَتُه  وناق�َض   ، العربيِّ
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انتقَل  القراآين. ثم  ال�صعري والن�ض  الن�ضِّ  ، وبنَي  النرثيِّ الن�ض  وفنيِة 
اهاِت النقديِة القدميِة مْنها  اإىل احلديِث عن دْوِر ال�صعِر يف ت�صكيِل التِّ

واحلديثِة.
�صميائيٍة  بقراءٍة  اجلعافرة،  ماجد  للدكتور:  الثامُن  البحُث  واهتمَّ 
للروائِح والعطوِر يف مناذَج غزليٍة مَن ال�صعِر العربيِّ القدمي. بنّيَ فيِه اأنَّ 
َددٍة َت�ْصَت�ِنُد اإىل جمالياٍت تعُلَها  ُل من ُمْعَطَياٍت ُمَتعِّ اللغَة ال�صعريَة َتَت�َصكَّ
تقبُل  ل  مفتوحٍة  بدللٍت  َلٌة  مَّ حُمَ ال�صعريُة  وال�صورُة  اٍل.  فعَّ ت�اأثرٍي  ذاَت 
َل ال�صعراُء ُلَغَتُهْم ُمْعَتِمديَن احلوا�ضَّ  تاأويال واحًدا، ومن هذا املنطلِق �َصكَّ
َمَع احلوا�ضِّ  يتعاملوا  فاإنَّهْم مل  وبذلك  يتهْم،  ُروؤْ عْن  لالإف�صاِح  ُمْرَتَكًزا 
َبِريًئا، وُهَو ما جعَلُه يقُف عنَد ا�صتخداِم �ُصعراِء الغزِل  َتَعاُماًل  اخلم�ِض 
�صميائيٍّ  منظوٍر  خالِل  من  وِدرا�َصِتها  والروائِح  للُعطوِر  القدمِي  العربيِّ 
ًزا على العالمِة باعتبارها �صورًة ح�صيًة ُتْدَرُك بحا�صٍة من احلوا�ضِّ  ُمَركِّ
للروائِح  والثقافيَة  الجتماعيَة  الأبعاَد  َي�ْصَرُح  جعله  ما  وهو  اخلم�ِض. 

والعطوِر يف َق�صيدِة اْلَغَزِل.
اأحمد، من جامعة  فوؤاد  للدكتور: م�صطفى  التَّا�صُع  املقاُل  واخت�ضَّ 
اأم القرى، مبو�صوع يف النحو عن »اأن الثنائية الو�صع ووقوعها �صرطية«. 
القراآِن  يف  ال�صرِط  اأداِة  على  وُدُخوَلها  ال�صتفهاِم  همزِة  اأحكاَم  ًنا  ُمَبيِّ
وكوُنها  ا�صميًة  اأْن:كوُنها  ا�صتخداِم  م�صاألَة  َتناوَل  ذلَك،  ولبياِن  الكرمِي. 
مناذج  خالل  من  الكرمي  القراآن  يف  ا�ْصِتْعَمالتها  اأَْوُجَه  وَدَر�َض  حرفيًة، 

تطبيقية.
هيئة التحرير
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املفاهيم احلجاجية والتداولية يف تعريف

ال�صناعة اخلطابية يف البيان والتبيني للجاحظ

قالط حجي العنزي)*(

مقدمــــــة:
كتاب »البيان والتبيين« اأهم م�ؤلفات الجاحظ )ت: 255هـ( الأدبية, 
اأمهات الأدب  ال�شعر, وقد عدوه من  النقاد وعلماء  واأكثرها تداوًل بين 
الكتاب,  على  الطاغي  الفني  المنزع  عن  يغفل�ا  لم  ولكنهم   , وعي�نه 
وحر�ص �شاحبه على ا�شتق�شاء �شبل الق�ل, وت�شاريف اللغة, لكت�شاف 
 , المبتكرة  الأدبية  للن�ش��ص  معر�شًا  جعله  مما  الكالم؛  �شناعة  �شر 
البالغية  المقايي�ص  اأفرزت جملة من  الفنية,  لأبعادها  واعية  وممار�شة 

والأ�شل�بية خلعت على الكتاب �شبغة مزدوجة: الأدب ونقده)1(.
والجاحظ في »البيان والتبيين« ينطلق من ُبعد مذهبي يعتبر اللغة 
ن�شرة  يت�خ�ن  الذين  والمجادلين  المناظرين  �شالح  هما  والبالغة 
مذهبهم والإقناع به. لقد كان الجاحظ على وعي بالدور الج�شيم للكالم 
في مقارعة الراأي بالراأي وم�اجهة الخطاب بالخطاب ؛ لذلك اأثنى على 
اأ�شحاب هذه الملكة من المحاجين, ل�شيما اأهل مذهبه من المعتزلة)2(. 
اإن البعد المذهبي للجاحظ وولهه باأئمة الكالم, دفعاه اإلى ربط البالغة 
»الخ�ش�مة«)3(  في  اأدوارًا  الخطابي  للق�ل  محددًا   , اإقناعية  باأهداف 

)*( باحث في اللسانيات التداولية ونظريات الحجاج - السعودية.
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وفي  الخ�ش�م«)5(  و»منا�شلة  الأكفاء«)4(  ومناقلة  الرجال  و»منازعة 
على  »العل�  وفي  الأبطال«)6(  ومقارعة  النحل  اأربــاب  على  »الحتجاج 
والب�شر  حجته«)8(,  عن  »الإبانة  منه  مطل�ب  والخطيب  الخ�شم«)7(. 
بها والمعرفة بم�ا�شع الفر�شة)9(, واأن يك�ن على بينة اإذا كان »داعية 
من  اأ�شد  البالغة  »�شيا�شة  اأن  يعرف  واأن  نحلة«)10(,  ورئي�ص  مقالة 
البالغة«)11(, واأن يعرف كيف ي�شطر الخ�ش�م  بالحجة)12(, ويطبقهم 
اإليه  والنف��ص  اأميل,  اإليه  »الأعناق  تك�ن  اأن  ذلك  من  والغاية  بها)13(. 

اأ�شرع, والعق�ل عنه اأفهم«)14(.
لقد كان الجاحظ رجل محاجة ومناظرة ومتكلمًا عارفًا بت�شاريف 
الكالم ووج�ه الحتجاج, معتزليًا ملمًا باللغة والنح� والأخبار والأديان 
الإ�شالمي,  العربي  الفكر  تاريخ  والثقافات, كما عا�ص فترة خ�شبة في 
وظهرت  الأجنا�ص,  وتمازجت  الترجمة,  ون�شطت  العل�م  فيها  ن�شجت 
الزندقة والإلحاد وال�شع�بية, فكان من الطبيعي اأن يعزز كتابه بالحجة 
الأعناق,  وي�شتميل  الخ�ش�م,  ليقارع  ال�شاطع؛  والبرهان  ال�ا�شحة 
ويجذب النف��ص, فح�شرت الخطابة في كتابه »البيان والتبيين« ب�شكل 
لفت, اإذ كان اأول من اأفا�ص الحديث عن الخطبة, و�شياقها, وت��شع في 
دور كل طرف من اأطراف العملية التخاطبية: المتكلم وال�شامع والن�ص 

في جعل الن�ص بليغًا م�ؤثرًا مقنعًا)15(. 
�شيق�م هذا البحث بدرا�شة المفاهيم التداولية في تعريف الجاحظ 
لل�شناعة الخطابية في »البيان والتبيين«, وقد جاءت هذه المفاهيم على 

النح� الآتي :
- مفه�م البيان.

- مفه�م البالغة.
- مفه�م المقام الت�ا�شلي.
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اأواًل: مفهوم البيان:
البيان في اللغة بمعنى: بان, اأي: ظهر, والبيان لي�ص فعل ق�ل, بل ه� 
فعل عمل. وه� ل يت�شل باللغة الطبيعية فح�شب, بل يت�شل بجميع اأن�اع 
الأنظمة العالمية التي تدل على الظه�ر والإبانة. فالبيان مفه�م ت�ا�شلي 

�شيميائي, وه� اأعلى مق�لت الت�ا�شل ومراتبه.
ويرد »البيان« عند الجاحظ بمعنى الإي�شاح واإظهار المعاني الكامنة 
نف��شهم,  في  والمتخلجة  اأذهانهم,  في  المت�ش�رة  العباد  �شدور  في 
وفق هذا  والمعاني  والحادثة عن فكرهم)16(.   , والمت�شلة بخ�اطرهم 
الت�ش�ر م�ج�دة بالق�ة ل بالفعل)17(, وه� ما عبر عنه الجاحظ بق�له: 
يجعل  الم�شت�ى  هــذا  في  وبقاوؤها  معدومة«)18(,  معنى  في  »مــ�جــ�دة 
معنى  ول  وخليطه,  اأخيه  حاجة  ول  �شاحبه,  »�شمير  يعرف  ل  الآخــر 
اأمــ�ره, ول على ما ل يبلغه من حاجات نف�شه  �شريكه والمعاون له على 

اإل بغيره«)19(.
للمعنى  ك�شف  ه�  بما  »التبليغ«  بـ  اأ�شا�شًا  معني  الجاحظ  و»بيان« 
ك�شف  �شيء  لكل  جامع  ا�شم  »والبيان  يق�ل:  والإقناع,  الإفهام  بغر�ص 
لك قناع المعنى, وهتك الحجاب دون ال�شمير, حتى يف�شي ال�شامع اإلى 
حقيقته, ويهجم على مح�ش�له كائنًا ما كان ذلك البيان, ومن اأي جن�ص 

كان الدليل«)20(.
يجري  التي  والغاية  الأمــر  »مــدار  يق�ل:  واإفهام«  »فهم  عنده  وه� 
الإفهام,  بلغت  �شيء  فباأي  والإفــهــام,  الفهم  ه�  اإنما  وال�شامع  القائل 

واأو�شحت عن المعنى, فذلك ه� البيان في ذلك الم��شع«)21(.
اإن »البيان« عند الجاحظ »ا�شم جامع« تندرج تحته جميع اأ�شناف 
الدللة اأو »وج�ه البيان « التي يح�شرها في خم�شة ل تزيد ول تنق�ص, 
يق�ل: »وجميع اأ�شناف الدللت على المعاني من لفظ وغير لفظ, خم�شة 
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اأ�شياء ل تنق�ص ول تزيد: اأولها اللفظ, ثم الإ�شارة, ثم العقد, ثم الخط , 
ثم الحال التي ت�شمى ن�شبة. والن�شبة هي الحال الدالة, التي تق�م مقام 

ر عن تلك الدللت«)22(. تلك الأ�شناف, ول تق�شِّ
والبيان بهذا المعنى منظ�ر اإليه من زاوية وظيفته العملية والإنجازية؛ 
بطريق  و)تبييـنية(  )بيـانية(  ب�ظيفة  ناهـ�ص  عنده  المتكلم  »حيث 
)البـيان( يتحقق  اأن  اأجل  ومن  لل�شامع,  وت��شيحه  المعنى  قناع  ك�شف 
)= الإفـهام( ينـيط الجاحـظ بال�شـامـع وظيـفــة )التــبيـين()= الفهم(
التي تقت�شيه التاأمل في المعنى من اأجل تفهمه, وه� جهد يجعل ال�شامع 
�شريكًا للمتكلم في الف�شل, اإذ من دونه ل تتحقق )المقا�شد( التي يهف� 
المخاطب  للم�شتمع  الجاحظ عناية خا�شة  اأولى  ولذلك  المتكلم,  اإليها 

الذي اأ�شبح محددًا اأ�شا�شًا في العملية البيانبة« )23(. 
اإن مدار العملية البيانية عند الجاحظ قائم »على الإفهام والتفهم, 
وكلما كان الل�شان اأبين كان اأحمد, كما اأنه كلما كان القلب اأ�شد ا�شتبانة 

كان اأحمد , والمفهم لك والمتفهم عنك �شريكان في الف�شل«)24(.
ح�ش�ل  ل�شمان  الجيد«  »الإر�ــشــال  ب�شروط  الجاحظ  اهتم  وقــد 
التي  الخارجية  العنا�شر  في  الق�ل  ف�شل  حيث  المرج�ة,  ال�شتجابة 
الل�شان,  النطق, وطالقة  �شالمة  مثل؛  البيانية)25(  العملية  في  ت�شترط 
وعدم تنافر الألفاظ)26(؛ لعتقاده اأن »البيان يحتاج اإلى تمييز و�شيا�شة, 
�شه�لة  واإلــى  ال�شنعة,  واإحكام  الآلــة  تمام  واإلــى  وريا�شة,  ترتيب  واإلــى 
المخرج , وجهارة المنطق, وتكميل الحروف, واإقامة ال�زن , واإن حاجة 
المنطق اإلى الحالوة, كحاجته اإلى الجزالة والفخامة, واأن ذلك من اأكثر 

ما ُت�شتمال به القل�ب, وُتثنى به الأعناق, وتزين به المعاني«)27(.
الت�شديق  الإبانة وتحقيق  الجيد« في  »الإر�شال  اأهمية  بلغ من  وقد 
اأن ي�شتعيذ في مفتتح كتابه من »العي« و»الح�شر«)28(, فالعي  والإقناع 
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اإدراك حاجته   يف�ت على �شاحبه  والح�شر  الحجة,  اختالل  اإلى  ي�ؤدي 
عند  الل�شان  �شالطة  م�شرة   - اهلل  حفظك   - »ولي�ص  الجاحظ:  يق�ل 
المنازعة , و�شقطات الخطل ي�م اإطالة الخطبة, باأعظم مما يحدث عن 
العي من اختالل الحجة, وعن الح�شر من ف�ت درك الحاجة«)29(؛ اإذ 

»البيان ب�شر, والعي عمى«)30(.
الخطابين  في  لم يح�شره  اأنه  للبيان  الجاحظ  اإعالء  بلغ من  وقد 
اأخرى  و�شيميائية  رمزية  اأنظمة  ي�شمل  جعله  بل  والخطابي,  ال�شعري 
عددها في كتابه)31(, ف�شملت عنده اللفظ )الكالم المنط�ق(, والإ�شارة 
والخط  وال�شيف(,  والث�ب  والمنكب  والحاجب  والعين  والراأ�ص  )باليد 
)الكتابة(, والن�شبة )الحال الناطقة بغير اللفظ والم�شيرة بغير اليد(, 

والعقد )الح�شاب باليد ع��ص اللفظ والخط()32(.  
الأ�ش�ص  اأهم  م�ؤلفاته  في  طرح  الجاحظ  اأن  �شم�د,  حمادي  ويرى 
عن  »دفاعه  الأ�ش�ص  تلك  اأهم  ومن  البالغي  التفكير  عليها  يق�م  التي 
الغاية  والتبيين(  )البيان  اأو  والإفهام(  )الفهم  وظيفة  واعتباره  الإبانة 
التي تجري اإلى تحقيقها كل م�شت�يات اللغة , حتى اإنه ل يت�ش�ر خطابًا 

لغ�يًا ل تك�ن تلك ال�ظيفة قاعدته«)33(.
ويرى محمد العمري, اأن  معنى كلمة »البيان « عند الجاحظ يتردد 

بين الدللة على »العملية الإدراكية« وبين »الأداة« التي تحققها)34(:
ه�  الخفي  المعنى  على  الظاهرة  »الــدللــة  »العملية«:  هــ�  البيان   -

البيان«)35(.
- والبيان ه� »الأداة« نف�شها: »والبيان ا�شم جامع لكل �شيء ك�شف لك 
قناع المعنى, وهتك الحجاب دون ال�شمير, حتى يف�شي ال�شامع اإلى 

حقيقته, ويهجم على مح�ش�له كائنًا ما كان ذلك البيان«)36(.
- ومدار البيان على »الفهم والإفهام«)37(.
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وبعد هذا التعريف الذي و�شع البيان في اأفق معرفي/ اإدراكي يبداأ 
الجاحظ في مقاي�شة البيان بالبالغة, ثم مقاي�شة البالغة بالخطابة, 
في  وامتد  الخطابي,  المقام  اإلــى  انتقل  ثم  بتلك,  هذه  عالقة  بيان  اأو 

الحديث عن  الخطابة والخطباء اإلى نهاية الكتاب)38(.
يرى الجاحظ اأن مهمة المتكلم اأو المبّلغ تنتهي بمجرد التعبير عن 
البيان  اأي عملية  وحقيقته  اأ�شراره  وك�شف  الخطاب  تحليل  »اأما  مراده, 
والفهم فتقع على عاتق ال�شامع بعد اأن اأدلى المتكلم بدل�ه, فالبيان ه� 

التعبير عما يختلج في ال�شدور ويعتمر فيها«)39(.
لأن  الخطاب؛  اإنتاج  باأ�ش�ص  مرتبط  الجاحظ  عند  البيان  ومفه�م 
وظيفتيه  تــ�ؤدي  ,ك�نها  التعبيرية  الطاقات  كل  ي�شت�عب  البيان  مفه�م 
الإقناعية والتداولية)40(, وتتمثل ال�ظيفة الإقناعية للبيان في  »اإحداث 
الهدف  هذا  »ولتحقيق  العاطفي«)41(,  اأو  الفكري  الم�قف  في  تغيير 
ا�شمها  تكت�شب  اإذ  الإقناع«,  »ا�شتراتيجية  بـ  تعرف  تداولية  ا�شتراتيجية 
والتفهم  الفهم  من هدف الخطاب)42(. فالبيان عند الجاحظ ل يعني 
فح�شب , واإنما ي�شترط في هذا البيان اأن يك�ن ذا تاأثير في متلقيه ,لهذا 
نرى الجاحظ ل يكف عن اإعالن انت�شاره للبيان الحجاجي , الذي يهدف 
ن  اإلى الك�شف والإي�شاح عن المعنى المق�ش�د بت�ظيف الحّجة التي تتمكَّ
من النف��ص والعق�ل معًا)43(. يق�ل الجاحظ في فاتحة »البيان والتبيين«: 
»وكلما كان الل�شان اأبين كان اأحمد, كما اأنه كلما كان القلب اأ�شد ا�شتبانة 
هي  ال�ظيفة  وهــذه  اإقناعية,  وظيفة  ذو  عنده  ه�  اإذ  اأحمد«)44(.  كان 
اأر�شط�  عند  فالخطابة  للخطابة,  اأر�شط�  حددها  التي  ال�ظيفة  نف�شها 
»ق�ة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأم�ر المفردة«)45(, وهي 
عند ابن ر�شد »تتكلف الإقناع في جميع الأ�شياء: في اأي مق�لة كانت, وفي 

اأي جن�ص كان«)46(.
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اهتم الجاحظ بالجانب التاأثيري والإقناعي في »البيان«, لهذا نراه 
و»الخطابة«:  »البيان«   �شن�  التي هي عنده  »البالغة«  تعريف  في  يق�ل 
الكالم  يك�ن  ودوناه - ل  اجتبيناه  ما  اأح�شن  وه� من  بع�شهم -  »وقال 
ي�شتحق ا�شم البالغة حتى ي�شابق معناه لفظه , ولفظه معناه, فال يك�ن 
الدكت�ر مراد  اإلى قلبك«)47(. وعلق  اأ�شبق من معناه  اإلى �شمعك  لفظه 
اإلى  التعريف بق�له: »ولعل ما يف�شر ميل الجاحظ  ابن عياد, على هذا 
هذا التعريف واجتباءه له على وجه التخ�شي�ص, ه� قيامه على معادلة 
دقيقة طرفاها اللفظ والمعنى من جهة وما بينهما من تنا�شب وتراجع, 
اإليه بحيث ل ي�شتاأثر اللفظ ب�شمع ال�شامع,  ورهانها بين المبلغ والمبلغ 
فال يبقى منه للمعنى �شيء في قلبه ول ي�شتاأثر المعنى بقلبه فال يبقى 

منه للفظ في �شمعه �شيء«)48(.
الإقناعي  الجانب  على  والتبيين«  »البيان  فــي  الجاحظ  ويــركــز 
اهلل  حجة  تقرير  اأوتــيــت  اإن  »اإنــك  ق�له:  ذلــك  من  البياني,  للخطاب 
وتزيين  الم�شتمعين,  على  الــمــ�ؤونــة  وتخفيف  المكلفين,  عــقــ�ل  فــي 
الآذان,  في  الم�شتح�شنة  بالألفاظ  المريدين  قل�ب  في  المعاني  تلك 
المقب�لة عند الأذهان, رغبة في �شرعة ا�شتجابتهم, ونفي ال�ش�اغل عن 
اأوتيت ف�شل  وال�شنة, كنت قد  الكتاب  الح�شنة, على  بالم�عظة  قل�بهم 
الخطاب«)49(, و»ف�شل الخطاب« يعني الإتيان بالحجج والأدلة المقنعة 

التي ت�ؤثر في المخاَطب.
ويق�ل في م��شع اآخر: »اإذا كان المعنى �شريفًا, واللفظ بليغًا, وكان 
�شحيح الطبع, بعيدًا عن ال�شتكراه, ومنزها عن الختالل, م�ش�نًا عن 

التكلف, �شنع في القل�ب �شنيع الغيث في التربة الكريمة«)50(.
تركيز  »البيان« من خالل  في  والإقناعي  التاأثيري  الجانب  ويت�شح 
دللة  اأن  فيه  �شك  ل  ومما  و»القل�ب«,  »قلبك«  لفظتي  على  الجاحظ 
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»القلب« ترتبط بذوق المخاطب وتهتز له عاطفته بقدر ما يك�ن الكالم 
بليغًا وم�ؤثرًا)51(.

وقد فطن الجاحظ »اإلى �شلطان الكالم وعار�شة الحتجاج, وما لها 
ربط  لذلك  الم�شتمعين,  انخراط  وجلب  ال�شتمالة  في  ق�ي  مفع�ل  من 
البالغة بالإقناع... فالبالغة تغدو و�شيلة للتاأثير على الم�شتمع والظه�ر 
عليه واإقناعه بالراأي«)52(, ولهذا �شميت البالغة عند الجاحظ ببالغة 

الإقناع)53(.
التي  الكيفية  ي�شرح  »فه�  »البيان«  ي�رد م�شطلح  والجاحظ حينما 
اللفظ  م�شت�ى  على  ذلك  في  مركزًا  المجتمعات  في  الت�ا�شل  بها  يتم 
الذي يعتبر اأهم اأن�اع التبليغ, واأكثرها قدرة على اإي�شال الر�شالة, فه� 
يرى اأن الكالم ي�شترك مع الإ�شارة اأو الحركة الج�شيمة للمت�شل, وذلك 

في بيان المعنى وت��شيحه«)54(.
ويرجح تمام ح�شان, اأن الجاحظ لم يق�شد اأن يجعل لفظ »البيان« 
واإنما كان في نظره ق�شيمًا   , العلم  اأن يدخله في فروع  , ول  م�شطلحًا 
للفظ »التبيين« اإذ جعل »البيان« معنى عامًا, وجعل »التبيين« ه� نتيجة 
الجهد الفني لالإن�شان, وكاأن التبيين اأولى باإي�شال المعنى اإلى ال�شامع, 
اأو جعله في متناوله, اأما البيان في�شع في ح�شبانه المتكلم دون ال�شامع؛ 
لأن المتكلم يبين وال�شامع يتبين)55(. والجاحظ  في »البيان والتبيين« 
ل يقف عند حدود القدرة على ا�شتعمال اللغة, واإنما يق�شد اإح�شان هذا 
الإظهار والبراعة فيه, من خالل تح�يل القدرة على ا�شتعمال الكالم اإلى 

طاقة جمالية تاأثيرية تاأ�شر الألباب وتاأخذ بمجاميع القل�ب«)56(.
الفهم  مــبــداأ  على  م�ؤ�ش�ص  الــجــاحــظ,  عند  الإقــنــاعــي  والــخــطــاب 
والإفهام, فقد و�شل الجاحظ »اإلى بالغة الخطاب الإقناعي من خالل 
البحث في المعرفة ب�شفة عامة, كيف ُنفهم وكيف نَفهم؟ بالغة ق�امها 
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العتدال في ا�شتعمال ال�ش�ر البالغية ح�شب الأح�ال, والمقامات, مع 
التن�ع  �شديدة  واعتماد ذخيرة معرفية  الم�شعفة  الإمكانات  كل  ت�ظيف 
من الن�ش��ص الأدبية والدينية والأخبار والأمثال والحكم«)57(. فالإفهام 
اإقناعي, كما يق�ل ابن المقفع, فيما  اإنتاج خطاب  اأجل  �شرط هام من 
نقله عنه الجاحظ: »ل خير في كالم ل يدل على معناك, ول ي�شير اإلى 
مغزاك, واإلى العم�د الذي اإليه ق�شدت, والغر�ص الذي اإليه نزعت«)58(.
وتكمن ال�ظيفة التداولية »للبيان« في ك�ن الخطاب عند الجاحظ 
�شحيفة  خالل  من  الجاحظ  به  �شرح  ما  وهذا  نفعية,  غاية  على  يق�م 
واإحراز  ال�ش�اب  على  ال�شرف  »مدار  باأن  اأقّر  حين  المعتمر,  بن  ب�شر 

المنفعة«)59(.
اإلى اللغة تتاأ�ش�ص على المنفعة)60(, وذلك ح�شب  فنظرة الجاحظ 
راأي الدكت�ر حمادي �شم�د, يع�د اإلى �شببين رئي�شيين: اأولهما تاريخي 

عام وثانيهما ظرفي خا�ص.
يرجع الأول اإلى مكانة الن�ص ووظيفته في بنية المجتمع الإ�شالمي 
الحال  ه�  كما  نفعية,  لأغرا�ص  ت�ظيفه  اإلى  تنح�  كانت  التي  الثقافية 
في الن�ص القراآني »اإذ ه� مجم�عة من التعاليم الروحية والعملية كلف 
الر�ش�ل - �شلى اهلل عليه و�شلم - بحمل النا�ص عليها والدع�ة اإلى الأخذ 
واإفهام  المقا�شد,  عن  الإبانة  طريق  عن  ذلك  يتم  اأن  بد  ل  وكان  بها, 

النا�ص اأ�ش�ص الدع�ة«)61(.
التي  الغاية  يبلغ�ا  »اأن  كان همهم  الذين  ال�شعراء  الحال عند  كذلك 
تر�شم�ها, وهم مدرك�ن اأن ذلك ل يتاأتى لهم اإل بحذق ال�شناعة والتف�ق 
فيها, وه� �شرط الظه�ر على الخ�شم واإفحامه وتليين عريكته وك�شبه«)62(.
�شم�د  حمادي  الدكت�ر  راأي  ح�شب   - فهي  الظرفية  الأ�شباب  اأما 
- ربما تع�د اإلى الحقبة التاريخية التي عا�ص فيها الجاحظ وانتماءاته 

المذهبية واأثرها في ت�ش�راته اللغ�ية«)63(.
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»وهي  الخطاب,  �شفافية  تركز على  الجاحظ  اأن جهد  يرى �شم�د 
انطبعت  ثم  ومن  �ش�اها...  ما  اإلى  الإ�شارة  والن�ص على  العالمة  قدرة 
محاولته بطابع نفعي وا�شح يمكن اأن ُيعّد بدون مبالغة اأكمل محاولة في 

التراث اللغ�ي العربي لتاأ�شي�ص ما ي�شمى »نفعية الخطاب«)64(.
اهتمت  التي  العربية  الن�ش��ص  اأقـــدم  مــن  ب�شر  �شحيفة  تعتبر 
بالمبداأ النفعي للخطاب من خالل الهتمام بمقت�شى الحال, وما يفيد 
المخاطب؛ لأن �شرف المعنى ووجه قب�له قائم على �ش�ابه و�شحته مع 
ما يقدمه من فائدة للمخاطب, فـ »مدار ال�شرف على ال�ش�اب واإحراز 

المنفعة, مع م�افقة الحال, وما يجب لكل مقام من المقال«)65(.
ولكي ن�شمن للخطاب اأن يك�ن ناجحا ذا منفعة وجب اأن تت�فر فيه 
�شروط, من اأهمها: الق�شدية والقيمة والتلقي ثم التفاعل)66(. والخطاب 
عند الجاحظ يجب اأن يك�ن ذا منفعة, ول تتحقق هذه المنفعة اإل بت��شيل 
المعنى للمتلقي, وه� �شرط الق�شدية التي تعتبر من اأهم الآليات التداولية 
التي تتحكم في اإنتاج الخطاب وت�جيه معانيه اإلى الأهداف المق�ش�دة؛ 
يق�ل  المطروحة)67(.  الق�شايا  ب�شدق  واإقناعهم  المخاطبين,  لإفهام 
الجاحظ: »وهم يمدح�ن الحذق والرفق, والتخل�ص اإلى حبات القل�ب, 
واإلى اإ�شابة عي�ن المعاني, ويق�ل�ن: اأ�شاب الهدف, اإذا اأ�شاب الحق في 
اإذا كان اأج�د من  الجملة, ويق�ل�ن: قرط�ص فالن, واأ�شاب القرطا�ص, 
الأول, فاإن قال�ا: رمى فاأ�شاب الغّرة, واأ�شاب عين القرطا�ص, فه� الذي 
, وي�شيب المف�شل,  لي�ص يف�قه اأحد. ومن ذلك ق�لهم: فالن يُفلُّ الحزَّ

وي�شع الهناء م�ا�شع النُّقب«)68(.
وقد تاأ�ش�شت نظرية الق�ل عند العرب القدامى على »اأمر اأ�شا�شي 
حتى  مبينًا,  مفهمًا  يك�ن  اأن  عندهم  الخطاب  ف�شرط  الإفهام,  مــداره 
جانب  اإلى  ا�شترط�ا  كما  منزلة,  العقل  ومن  مرتبة  الذهن  من  ي�شيب 
الإفهام الإمتاع , ف��شل�ا بين ال�ظيفتين بقان�ن اأ�شم�ه الم�شاكلة, يمنع 
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التيه وال�شياع, حتى يحدث التعادل بين القيمة الجمالية  الخطاب من 
والقيمة النفعية«)69(.

و»البيان« عند الجاحظ اأداة للت�ا�شل والتفاهم بين اأفراد المجتمع, 
ومن هذا الق�ل »يعتبر الجاحظ اأن البيان يح�شل با�شتخدام اللغة بين 
تح�يه  لما  الإفهام  يك�ن  الأول  الجانب  فمن  وال�شامعين,  المتكلمين 
ما  فهمها على ح�شاب  يك�ن  الثاني  الجانب  ومن  الكالمية,  المر�شالت 

يريده الأول«)70(.
ثانياً: مفهوم البالغة: 

بلغ بمعنى و�شل, ومادة »بلغ« تقابل مادة »ق�شد«, اأي اأراد اأن ي�شل, 
فمادة »بلغ« ُتحكم لفائدة الت�ا�شل من خالل الطرف الثاني الذي يتلقى 

الخطاب .فالبالغة اأحد المفاهيم المتفرعة عن البيان.
فهمًا  بــاعــتــبــاره  الــبــيــان  تعريف  مــن  ينتهي  يكد  »لــم  والــجــاحــظ 
واإفهامًا بال��شائل اللغ�ية وغير اللغ�ية حتى قاي�ص كلمة )بيان( بكلمة 

)بالغة(«)71(.  
والجاحظ عندما انتقل اإلى مقاي�شة »البيان« بـ »البالغة« لم يعتمد 
اقتراحات  يــ�رد  �شار  بل  »لـلبالغة«,  تعريفًا  ال�شابق  »البيان«  تعريف 
مختلفة من�ش�بة اإلى الأمم مثل الفر�ص والهن�د واإلى اأعالم من الثقافة 
»البالغة«  بين  اأخرى  مرة  الجاحظ  يقاي�ص  ال�شياق  هذا  وفي  العربية, 
و»الخطابة«, وكاأنها مرادفة لها, فكان بذلك ي�ؤ�ش�ص للحجاج اأو لبالغة 

الخطاب الإقناعي«)72(.
التداولي  يت�شع للخطاب  الذي  الكلي  العلم  والبالغة عند الجاحظ 
عند  البالغة  ومفه�م  وال�شعرية)73(,  الخطابية  وامتدادته  الحجاجي 
الغر�ص  في  اأو  الأ�شل�ب  في  اأو  العبارة  فن  في  ينح�شر  ل  الجاحظ 



املفاهيم احلجاجية والتداولية في تعريف الصناعة اخلطابية في البيان والتبيني للجاحظ

20
14

بر 
تو

ك
- أ

هـ 
14

35
ة 

ج
حل

و ا
، ذ

 3
8 

دد
لع

ا

24

جـــــذور

بجن�ص  ارتباطها  من  اأ�ش�لها  ت�شتمد  ن�عية  بالغة  »اإنها  الحجاجي, 
الن�ص و�شياقه«)74(.

في  الجاحظ  اأوردها  التي  »البالغة«  تعريفات  م�شرد  في  والمتاأمل 
»البيان والتبيين« يقطع في غير �شك اأن »البالغة« هي »الخطابة«, وذلك 
اأن كل حد من هذه الحدود التي عر�ص لها الجاحظ تتناول ق�شية من 
الأق�شام  وت�شحيح  وال�ا�شل,  فالف�شل  الخطابية«,  »ال�شناعة  ق�شايا 
ومعرفة  الم�قع,  ح�شن  والتما�ص  بالحجة  والب�شر  الكالم,  واختيار 
�شاعات الق�ل«)75(, اإلى غير ذلك من الق�شايا, فـ »اأول البالغة اجتماع 
باأبعادها  واآلة البالغة هي ال�شتراتيجيات الخطابية  اآلة البالغة«)76(. 

الثالثة: الخطيب, والخطبة, والمخاطب)77(.
بكلمة  »بالغة«  كلمة  الجاحظ  فيها  قاي�ص  التي  الن�ش��ص  ومــن 
»خطابة« ق�له: »قال �شهل بن هارون: ل� اأن رجلين خطبا اأو تحدثا, اأو 
احتجا اأو و�شفا, وكان اأحدهما جمياًل جلياًل بهيًا... وكان الآخر قلياًل 
قميئًا... ثم كان كالمهما على مقدار واحد من البالغة, وفي وزن واحد 
من ال�ش�اب, لت�شدع عنهما الجمع, وعامتهم تق�شي للقليل الدميم على 
خطيباً,  وال�شيد  بليغاً  الخليفة  كان  اإذا  يق�ل:  وكان  الج�شيم...  النبيل 
اأمرين...«)78(,  على  فيهما  الخا�شة  واأكثر  النا�ص  جمه�ر  تجد  فاإنك 
الخطابة  في  بالنف�ذ  نف�شك  من  واأح�ش�شَت  بيان  ذا  كنَت  »واإن  وق�له: 
اأعالها  التما�ص  في  تق�شر  فال  الحفل,  ي�م  الـُمّنة  وبق�ة  والبالغة, 

�ش�رة, واأرفعها في البيان منزلة«)79(.
وق�له: »وهم يزعم�ن اأن جالين��ص كان اأنطق النا�ص, ولم يذكروه 

بالخطابة, ول بهذا الجن�ص من البالغة«)80(. 
والبالغة عند الجاحظ تت�شمن فكرة البل�غ  وال��ش�ل من ناحيتي 
ا�شم  ي�شتحق  بليغاً  الكالم  يك�ن  »ل  لأنــه  جميعًا)81(؛  والمعنى  اللفظ 
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اإلى  لفظه  يك�ن  فال  معناه,  ولفظه  لفظه  معناه  ي�شابق  حتى  البالغة 
يتطلب  »وهذا  الجابري:  يق�ل  قلبك«)82(,  اإلى  اأ�شبق من معناه  �شمعك 
في  �شيا�شة  اإلى  تحتاج  البالغة  لأن  اللفظ«)83(؛  وجزالة  المعنى  وج�د 
مق�ش�دة؛ل�شتدراج  معينة  بطريقة  الكالم  اأجــزاء  في  وترتيب  الق�ل 
المخاطب والتاأثير فيه وحمله على القتناع, وهي الغاية التي ي�شعى اإلى 

تحقيقها كل منتج خطاب)84(.
الأذى,  واإلحاق  والمكيدة  الخديعة  لي�شت في معنى  الق�ل  ف�شيا�شة 
واإنما هي في معنى المهارة واإتقان اأ�ش�ل ال�شناعة, وعلى هذا المعنى 
التاأثير والإقناع  الإغريق, فهي فن  ن�شاأتها عن  اأ�شل  البالغة في  قامت 
م�شت�ى  اإلى  العبارة  م�شت�ى  يتجاوز  ومدل�لها  الخ�ش�م,  على  والتغلب 
الخطاب)85(, بما ه� تمييز و�شيا�شة وترتيب وريا�شة وتمام اآلة واإحكام 

�شنعة)86(.
بكل  »الــبــالغــة«  فيه  تتجلى  ــ�ع  ن اأهـــم  الــجــاحــظ  عند  والخطابة 
مق�ماتها)87(, فالخطابة بناء متكامل راأ�شها »الطبع, وعم�دها الدربة, 
وجناحاها رواية الكالم , وحليها الإعراب, وبهاوؤها تخير الألفاظ«)88(.
عند  المختلفة  الق�ل  فن�ن  ي�شمل  ا�شم  الجاحظ  عند  و»البالغة« 
يق�ل  ومـــزدوج,  و�شجع  ومنث�ر  ورجــز  ق�شيد  من  اأبــدعــ�ه   ومــا  العرب 
الجاحظ: »ونحن - اأبقاك اهلل - اإذا ادعينا للعرب اأ�شناف البالغة من 
الق�شيد والأرجاز, ومن المنث�ر والأ�شجاع, ومن المزدوج وما ل يزدوج, 
فمعنا العلم اأن ذلك لهم �شاهد �شادق من الديباجة الكريمة, والرونق 
ول  الي�م,  النا�ص  اأ�شعر  ي�شتطيع  ل  الذي  والنحت,  وال�شبك  العجيب, 
اأرفعهم في البيان, اأن يق�ل مثل ذلك اإل في الي�شير والنبذ القليل«)89(.

من  »كل  بــاأن  العتابي  ق�ل  الجاحظ  ينقل  والتبيين«  »البيان  وفي 
بليغ«)90(,  فه�  ا�شتعانة  ول  حب�شة  ول  اإعــادة  غير  من  حاجته  اأفهمك 
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اإلى  الإ�شارة  الغم��ص؛ لأنه يهمل  التعريف فيه �شيء من  ولما كان هذا 
نرى  واإعــراب,  واإبانة  و�ش�اب  ف�شاحة  من  الكالم  بالغة  تقت�شيه  ما 
الجاحظ, بعد اأن انتهى من نقل اأق�ال البلغاء والخطباء)91(, يرجع اإلى 
ق�ل العتابي ؛ ليقرر وجه ال�ش�اب فيه , ويبين ما قد يت�رط فيه المتكلم 
»قال  فيق�ل:  الحاجة«,  »اإفــهــام  في  »البالغة«  ح�شر  ل�  تناق�ص  من 
اأب�عثمان: والعتابي حين زعم اأن كل من اأفهمك حاجته فه� بليغ, لم يعن 
اأن كل من اأفهمنا من معا�شر الم�لدين والبلديين ق�شده ومعناه, بالكالم 
له  محك�م  اأنه  حقه,  عن  والم�شروف  جهته,  عن  والمعدول  الملح�ن, 
بالبالغة كيف كان, بعد اأن قد فهمنا معنى كالم النبطي الذي قيل له: 
لم ا�شتريت هذه الأتان؟ قال: اأركبها وتلد لي. وقد علمنا اأن معناه كان 
زعم  ومن  فح�شب,  الإفهام  على  تق�م  ل  اإذن  فالبالغة  �شحيحًا«)92(. 
والإغــالق  وال�ش�اب,  والخطاأ  واللكنة,  الف�شاحة  »جعل  ذلك,  خالف 
والإبانة, والملح�ن والمعرب, كله �ش�اًء, وكله بيانًا«)93(. فالعتابي عندما 
تكلم عن الإفهام , اإنما عني »اإفهامك العرب حاجتك على مجاري كالم 
الجاحظ  »البالغة« عند  اأن  �شبق  ون�شتنتج مما  الف�شحاء«)94(.  العرب 

تق�م على الف�شاحة عالوة على الإفهام)95(.
التبيين  فــي  الغاية  ــى  اإل النتهاء  هــي  الجاحظ  عند  و»الــبــالغــة« 
والإفهام, والبعد عن التكلف والإ�شهاب والتزيد, يق�ل: »وهم واإن كان�ا 
والر�شاقة,  والتخل�ص  والبالغة,  والتحبير  والطالقة,  البيان  يحب�ن 
فاإنهم كان�ا يكره�ن ال�شالطة والهذر, والتكلف, والإ�شهاب والإكثار؛ لما 
في ذلك من التزيد والمباهاة, واتباع اله�ى, والمناف�شة في الغل�. وكان�ا 
يكره�ن الف�ش�ل في البالغة ؛ لأن ذلك يدع� اإلى ال�شالطة, وال�شالطة 
تدع� اإلى البذاء, وكل مراء في الأر�ص فاإنما ه� من نتاج الف�ش�ل«)96(.



قالط حجي العنزي
20

14
بر 

تو
ك

- أ
هـ 

14
35

ة 
ج

حل
و ا

، ذ
 3

8 
دد

لع
ا

27

جـــــذور

بين  ما  اإلــى  فيها  يرجع  للبالغة«  تعاريف  لعدة  الجاحظ  ويعر�ص 
اللفظ والمعنى من العالقة, فالمعنى ال�شريف لبد له من اللفظ البليغ, 
من  يطلبه  واإنــمــا  اللغ�ية,  المعاجم  من  اللفظ  هــذا  البليغ  يطلب  ول 
يطلبه من �شحة الطبع, والبعد عن التكلف وال�شتكراه.يق�ل الجاحظ: 
بليغاً, وكان �شحيح الطبع بعيدًا عن  »فاإذا كان المعنى �شريفًا واللفظ 
القلب  في  التكلف, �شنع  الختالل م�ش�نًا عن  ومنزهًا عن  ال�شتكراه, 
�شنيع الغيث في التربة الكريمة, ومتى ف�شلت الكلمة عن هذه ال�شريطة, 
ونفذت من قائلها على هذه ال�شفة, اأ�شحبها اهلل من الت�فيق ومنحها 
من التاأييد, ما ل يمتنع معه من تعظيمها �شدور الجبابرة, ول يذهل عن 
فهمها معه عق�ل الجهلة«)97(. والأمر في البالغة يلخ�شه ق�لهم ب�شاأن 
الكلمة: »الكلمة اإذا خرجت من القلب وقعت في القلب , واإذا خرجت من 

الل�شان لم تجاوز الآذان«)98(.
والجاحظ حينما انتقل اإلى الحديث عن البالغة, لم يف�شل بينها 
وبين البيان, ب�شكل ي�شعر القارئ اأنه باإزاء مفه�مين مختلفين, ففي كثير 
لجعفر  قلت  تمامة  »وقال  يق�ل:  بالبالغة.  البيان  يقاي�ص  الأحيان  من 
ابن يحيى: ما البيان؟ قال: اأن يك�ن ال�شم يحيط بمعناك, ويجلي عن 
مغزاك, وتخرجه عن ال�شركة, ول ت�شتعين عليه بالفكرة, والذي ل بد له 
منه, واأن يك�ن �شليمًا من التكلف, بعيدًا عن ال�شنعة بريئًا من التعقد, 
غنيًا عن التاأويل, وهذا ه� تاأويل ق�ل الأ�شمعي: البليغ من طبق المف�شل 

واأغناك من المف�شر«)99(.
والإفادة ورفع اللب�ص �شرط اأ�شا�شي في كل عملية ت�ا�شلية , فالمتكلم 
حين يق�شد اإفهام المخاطب ر�شالته اللغ�ية فاإنه يرتبها على من�ال ل 
يدع معه للب�ص مجاًل حتى يدرك مقا�شده ذلك الإدراك الذي يت�خاه,  
يق�ل  تمام ح�شان: »اإن اللغة العربية - وكل لغة اأخرى في ال�ج�د - تنظر 
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اإلى اأمن اللب�ص باعتباره غاية ل يمكن التفريط فيها لأن اللغة الملب�شة 
ل ت�شلح  وا�شطة لالإفهام والفهم وقد خلقت اللغات اأ�شا�شا لالإفهام واإن 

اأعطاها الن�شاط الإن�شاني ا�شتعمالت اأخرى فنية ونف�شية«)100(. 
والإفادة ورفع اللب�ص من اأهم مبادئ التعاون التي �شاغها الفيل�ش�ف 
الأمريكي »ب�ل غراي�ص«, وهذا المبداأ ي�جب اأن يتعاون المتكلم والمخاطب 
على تحقيق الهدف المر�ش�م من الحديث الذي دخال فيه«)10(. فـ »فهم  
الم�شتفادة  ال��شعية  )الدللة  قيل  ما  معرفة  عن  ف�شاًل  يحتاج  الأق�ال 
من الجملة ( اإلى الك�شف عن احتمالت تاأويل مقا�شد القائل في ارتباط 
بمالب�شات التلفظ , ويحتاج تحديدًا عن ال�شتلزامات المحادثية«)102(.

المتكلم  اأغــرا�ــص  تبليغ  في  المبداأ  هــذا  دور  الجاحظ  فهم  وقــد 
للم�شتمع فهمًا �شحيحًا, يق�ل: »وكان عبدالرحمن بن اإ�شحاق القا�شي 
يروي عن جده اإبراهيم بن �شلمة, قال: �شمعت اأبا م�شلم يق�ل: �شمعت 
الإمام اإبراهيم بن محمد يق�ل: يكفي من حظ البالغة األ ي�ؤتى ال�شامع 
ال�شامع«)103(.  �ش�ء فهم  الناطق من  ي�ؤتى  ول  الناطق,  اإفهام  �ش�ء  من 
وقد علق الجاحظ على هذا الن�ص بق�له: »اأما اأنا فاأ�شتح�شن هذا الق�ل 
حاجته,  اإبــالغ  على  ت�شاعده  اأن  للمتكلم  البالغة  ف�ظيفة  جدًا«)104(. 
البليغ من  بالم�شت�ى  الإفهام, الذي يخت�ص  ووظيفتها للمخاطب ح�شن 

الكالم.
البالغة  لذلك جاءت  وغاياته,  الت�ا�شل  وظائف  اأهم  والإقناع من 
الإقناع  والإمتاع«)105( حيث جعلت  والإقناع  »الت�ا�شل  اأجل  العربية من 
من بين ال�ظائف التي من اأجلها و�شعت البالغة . وقد عرف القرطاجني 
اأو  طلبه  اأو  �شيء  فعل  اإلى  النف��ص  »اإنها�ص  باأنه  الإقناع  684هـ(  )ت: 
»ق�ام  والإقناع  اعتقاده«)106(.  اأو  اأو طلبه   التخلي عن فعله  اأو  اعتقاده 
المعاني الخطابية«)107( وحتى يك�ن الخطيب مقنعًا لبد اأن يرد كالمه 
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»على جهة الحتجاج وال�شتدلل«)108(؛ لأن الخطابة اأ�شا�شًا تق�م على 
تق�ية ظن المتلقي ل على اإيقاع اليقين, اإل اإذا عدل الخطيب عن الإقناع 

اإلى الت�شديق)109(.
مقنعًا  يك�ن  حتى  الخطيب,  �شفات  من  عــددًا  الجاحظ  اأورد  وقد 
بليغًا, يق�ل: »اأول البالغة اجتماع اآلة البالغة, وذلك اأن يك�ن الخطيب 
رابط الجاأ�ص, �شكن الج�ارح, قليل اللحظ, متخير اللفظ, ل يكلم �شيد 

الأمة بكالم الأمة, ول المل�ك بكالم ال�ش�قة«)110(.
وفي تعريفات الجاحظ »للبالغة« اإ�شارة اإلى جانب الحجة والإقناع, 
وه� ما يبرز البعد الحجاجي للبالغة عند الجاحظ, فابن المقفع يجعل 
ما  �شئل  حين  حالتها,  من  وحالة  البالغة  وجــ�ه  من  وجها  الحتجاج 
البالغة ؟ فقال: »البالغة ا�شم جامع لمعان تجري في وج�ه كثيرة فمنها 
ما يك�ن في ال�شك�ت, ومنها ما يك�ن في ال�شتماع, ومنها ما يك�ن في 
الإ�شارة , ومنها ما يك�ن في الحتجاج, ومنها ما يك�ن ج�ابًا, ومنها ما 
يك�ن ابتداًء, ومنها ما يك�ن �شعرًا , ومنها ما يك�ن �شجعًا وخطبًا , ومنها 

ما يك�ن ر�شائل«)111(.
ثالثاً: مفهوم المقام:

»يخطب«.  بالفعل  مرتبط  ف�شائي  م�شطلح  »مــقــام«  م�شطلح 
والخطبة هي اإحداث كالم في الزمان ,فالنا�ص يخطب�ن في المقامات, 

وهذه المقامات مرتبطة بالأعراف اللغ�ية والمناويل المعرفية.
ل وج�د لخطاب بدون اأن يك�ن مظروفًا في مقامه, ول يمكن تعيين 
معنى لخطاب ما خارج المقام)112(. فال خطابة بدون مقام معين, اأو 
اإقناعه , فاأنجع الكالم في الحجاج ماجاء  م�شتمع يعمل الخطاب على 
على قدر المقام)113(. فكل ت�ا�شل لغ�ي ه�ص بما اأن المتقبل ل ي�شاطر 

المتكلم مقام تلفظه )114(.
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بمت�شمنات  اهتمامها  في  التداولية  الأبحاث  اأ�شا�ص  المقام  ويمثل 
الق�ل وتخ�شي�شها ب��شفه وعاًء �شاماًل لكل ما ت�شيق اللغة عن تف�شيره 
الزمان  منها  مك�نات  من  عليه  ي�شتمل  ومــا  والمقام   وتاأويله)115(. 
من  بينهما  ي�شل  وما  وحالهما,  والمخاطب  المتكلم  ومنها  والمكان, 
عالقات وما يت�شل بهما من اأو�شاع وم�اقع , عن�شر اأ�شا�شي من العنا�شر 
التي يق�م عليها الدر�ص البالغي)116(, فالدللة النح�ية دالة مجردة, 
النح�  لمعاني  ا�شتعمال  فه�   , المعينة  المقامات  في  الأق�ال  اإنجاز  اأما 
الأبنية  فتك�ن  الخا�شة,  المقامات  من  ينا�شب  فيما  المجردة  ودللته 
خ�ش��شية  فيها  تنعك�ص  خا�شة  دللية  نح�ية  اأبنية  المنجزة  الدللية 
مقت�شيات  ت�شمى  بينما  الأُول,  المعاني  النح�  معاني  وت�شمى  المقام. 
تختزل  وقد  الث�اني,  المعاني  المتكلم,  لغر�ص  المنا�شبة  المقام  اأح�ال 

في مفه�م الغر�ص الذي ي�شاق اإليه الق�ل)117(.
والمقام ه� مجم�ع �شروط اإنتاج الق�ل, وهي ال�شروط الخارجة عن 
�شخ�شيته  وج�ده من  ي�شتمد  معين  وليد ق�شد  ه�  والق�ل  ذاته,  الق�ل 

المتكلم وم�شتمعه اأو م�شتمعيه ومن الع�امل الم�ؤثرة في اإنجازه)118(.
في  �ــشــ�اء  الــبــالغــي,  الجاحظ  تفكير  فــي  لفــت  ح�ش�ر  وللمقام 
البانية لحقله  اإليه,  الم�شيرة  الم�شطلحات  اأو في كثرة  الت�ش�ر  و�ش�ح 
والمطابقة  كالأقدار  فلكهما  في  دار  وما  والحال,  كالم��شع  المعن�ي, 
تدبر  اإلى  تحتاج  �شيا�شة  المقام  الجاحظ  اعتبر  وقد  والم�شاكلة)119(, 
وح�شن ت�شرف, وعلى قدر حنكة المتكلم في تدبير مقام كالمه, وفي 
اإيقاع الن�شبة بينه وبين ما يق�ل , يك�ن نجاحه , وو�شعه نف�شه بمنجاة 
ول  زلل  ل  حيث  الزلل  وم�اقع  ال�شقط  يتعقب  الذي  الحا�شد  ح�شد  عن 
بالذي  مقام حقه, وقمت  اأعطيت كل  »اإذا  �شقط)120(, يق�ل الجاحظ: 
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المقام, واأر�شيت من يعرف حق�ق الكالم, فال  يجب من �شيا�شة ذلك 
تهتم لما فاتك من ر�شا الحا�شد والعدو ؛ فاإنه ل ير�شيهما �شيء«)121(.

الذين  الأبيناء  الخطباء  مقامات  بتكلف  تتاأتى  ل  ال�شيا�شة  وهذه 
ي�شتطيع�ن م�اجهة �شع�بة المقام واأه�اله اإذا ابتل�ا بمقام اهتدوا اإلى 
م�شالك الخال�ص منه)122(, يق�ل الجاحظ »فاإذا ابتليت بمقام لبد لك 
فيه من الإطالة, فقدم اإحكام البل�غ في طلب ال�شالمة من الخطل , قبل 
اأن تعدل بال�شالمة  التقدم في اإحكام البل�غ في �شرف التج�يد, واإياك 
�شيئًا, فاإن قلياًل كافيًا خير من كثير غير �شاف«)123(. ويق�ل: »�شمعت 
اأبا داود بن حريز, يق�ل وقد جرى �شيء من ذكر الخطب وتحبير الكالم 
المعاني  تلخي�ص  فقال:  واأهــوالــه,  المقام  ذلــك  و�صعوبة   , واقت�شابه 
رفق , وال�شتعانة بالغريب عجز, والت�شادق من غير اأهل البادية بغ�ص, 
والنظر في عي�ن النا�ص عي, وم�ص اللحية هلك, والخروج مما ُبني عليه 

اأول الكالم اإ�شهاب«)124(.
والمتكلم عند الجاحظ ل يك�ن بليغًا اإل اإذا اكتملت لديه اآلة البالغة, 
ومن اأهمها معرفة مقامات المخاطبين وما ي�شلح في كل واحد منها من 
الكالم, »فالبليغ ه� من يتقن المرور والتنقل بين المقامات والمقالت, 
وبين  والأدبية  اللغ�ية  المقال  عنا�شر  بين  يــ�ازن  كيف  يعرف  من  وه� 
عنا�شر المقام ومقت�شياته, وكيف ي�شتغل بالعالقات المالئمة التي من 

ال�شروري اأن ين�شئها بين المقال والمقام)125(.
الحجاج  فــي  مهمة  مكانة  يحتل  الجديدة  البالغة  فــي  والمقام 
داخل  بالحجاج  تن�شغل  التي  والأعمال  الدرا�شات  في  والإقناع, وخا�شة 
الجديدة)126(,  البالغة  النظر في ت�ش�رات ومفاهيم  وتعيد  الخطاب, 
ال�شادر  الخطاب«  في  »الحجاج  اأم��شي  روث  كتاب  الأعمال  هذه  ومن 
�شنة )2000م(, ففي ق�شمه الأول الذي يعالج التلفظ , نجد الف�شل الأول 
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منه مكر�شًا لمفه�م »م�شايرة/ مالءمة ال�شامع«, وقد مهدت اأم��شي هذا 
الف�شل بجملة من الق�شايا النظرية, يمكن ح�شرها في النقاط الآتية:

- لحظة التقبل ودورها في عملية التبادل الحجاجي.
- عالقة الخطيب بالجمه�ر ودور الحجاج في اإحداث الأثر وت�ليد الفعل.

- مادية التبادل التلفظي التكلمي.
- �ش�ر المتكلم وهياآته.
- بالغة الجمه�ر)127(.

ب�شر:  يق�ل  المعتمر,  بن  ب�شر  في �شحيفة  »المقام«  لفظ  ورد  وقد 
»والمعنى لي�ص ي�شرف باأن يك�ن من معاني الخا�شة, وكذلك لي�ص يت�شع 
باأن يك�ن من معاني العامة. واإنما مدار ال�شرف على ال�ش�اب واإحراز 
المنفعة مع م�افقة الحال, وما يجب لكل مقام من المقال«)128(. وفق 
تروم  ت�ا�شلية  عملية  كل  في  �شرطًا  المقام  مراعاة  تك�ن  الن�ص  هذا 

»المنفعة« و»ال�ش�اب«.
والمقام عند الجاحظ يكت�شي طابعًا تداوليًا يجعله يلف كل الأطراف 
العملية التخاطبية, فالمتكلم محك�م باعتبار مخاطبه, وباعتبار التالوؤم 
بين الغر�ص و�ش�رة ق�له, واعتبار ال�شياق الذي يرد فيه الخطاب)129(.
بــدءًا  للخطاب  تكاملية  �شم�لية  مقاربة  نح�  ينزع  التداولي  فالمنهج 
اإنتاجه)130(.  في  الم�شاهمة  بمالب�شاته  وانتهاًء  الأ�شا�شية,  اأركانه  من 
تعلقها  في  اللغ�ية  ال�شتعمالت  بدرا�شة  تخت�ص  التداولية  والل�شانيات 
بعيد  حد  اإلــى  تعك�ص  اللغ�ية  العبارات  فبينة  الكالم)131(,  بمقامات 
الم�شامين التي تحملها, والأغرا�ص الت�ا�شلية التي تحققها في طبقات 

مقامية معينة)132(.
وينظر الجاحظ اإلى المخاطب نظرة مركبة: فه� الكائن الإن�شاني 
ال�اقعي الذي يت�جه اإليه المتكلم بالخطاب في زمان ومكان محددين, 
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والمخاطب ه� هذا الكائن نف�شه وقد انتقل متخيل المتكلم ؛ ليك�ن من 
العنا�شر الم�ؤ�ش�شة لخطابه . فالمخاطب الأول بعدي , والمخاطب الثاني 
و�ش�رة  مفتر�شة  فكرة  تك�ين  المتكلم  من  يقت�شي  فالخطاب   , قبلي 

متخيلة عن مخاطبه قبل اأن ي�اجهه بخطابه)133(.
واأول ما ينبغي  للمتكلم مراعاته قبل بناء خطابه ه� ن�عية المخاطب, 
اأو  العامة  الأول  ي�شمي   , المخاطبين  ن�عين من  فالجاحظ يتحدث عن 
الع�ام , والثاني الخا�شة اأو الخ�ا�ص, يق�ل: »وجملة الق�ل في الترداد, 
اأنه لي�ص فيه حد ينتهي اإليه, ول ي�ؤتي على و�شفه, واإنما ذلك على قدر 
الم�شتمعين , ومن يح�شره من الع�ام والخ�ا�ص«)134(. وي�شيف »... اأن 
يك�ن لفظك ر�شيقًا عذبًا, وفخمًا �شهاًل, ويك�ن معناك ظاهرًا مك�ش�فًا 
وقريبًا معروفًا , اإما عند الخا�شة اإن كنت للخا�شة ق�شدت, واإما عند 
العامة اإن كنت للعامة اأردت. والمعنى لي�ص ي�شرف باأن يك�ن من معاني 
مدار  واإنما  العامة.  معاني  من  يك�ن  باأن  يت�شع  لي�ص  وكذلك  الخا�شة, 
يجب  وما  الحال,  م�افقة  ,مع  المنفعة  واإحــراز  ال�ش�اب  على  ال�شرف 
لكل مقام من المقال«)135(. فالجاحظ في الن�ص ال�شابق يف�شل اأكثر 
في مفه�م المقام , فبالإ�شافة اإلى مراعاة مقت�شى الحال, فاإنه يطلب 
القريبة من  ال�ا�شحة  المنا�شبة  والمعاني  الألفاظ  المتكلم اختيار  من 
ذهن ال�شامع, فالكالم ل ي�شرف بك�نه من كالم الخا�شة ول يت�شع بك�نه 

من كالم العامة, ومدار ال�شرف على بل�غ المعنى واإفهام ال�شامع.
والمبداأ الذي يجب اأن ينطلق منه المتكلم في ت�جيه خطابه, ه� ما 
جاء في ق�ل بع�ص العلماء الأوائل: »اإنما النا�ص اأحاديث , فاإن ا�شتطعت 

اأن تك�ن اأح�شنهم حديثًا فافعل«)136(.
وهذا المعنى العام للمخاطب ه� ما ي�شمى الي�م: الجمه�ر العام, 
وزمــان  مكان  في  ملم��ص  مــادي  ب�شكل  المتكلم  »ي�اجهه  جمه�ر  وهــ� 
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متن�عة  مك�نات  من  الجمه�ر  هذا  يتاألف  العام  والجمه�ر  محددين, 
ومتنافرة, ويقت�شي من المتكلم خطابًا بخ�شائ�ص تجعله مقب�ًل من كل 

هذه المك�نات)137(.
طبقة  تعني  هي  بل  جميعًا  النا�ص  تعني  ل  الجاحظ  عند  والعامة 
ما  واللغ�ية  والثقافية  الجتماعية  الكفايات  من  تملك  تتاألف  و�شطى 
ي�ؤهلها ل�شتقبال الخطاب, يق�ل: »واإذا �شمعتم�ني اأذكر الع�ام , فاإني 
اأي�شًا  اأعني  ول�شت  والباعة,  وال�شناع  والح�ش�ة  الفالحين  اأعني  ل�شت 
الأكراد في الجبال, و�شكان الجزائر في البحار, ول�شت اأعني من الأمم 
مثل البير والطيل�شان, ومثل م�قان وجيالن, ومثل الزنج واأ�شباه الزنج, 
واإنما الأمم المذك�رون من جميع النا�ص اأربع: العرب, وفار�ص, والهند, 
والروم, والباق�ن همج  واأ�شباه همج. اأما الع�ام من اأهل ملتنا ودع�تنا, 
ولغتنا واأدبنا واأخالقنا, فالطبقة التي عق�لها واأخالقها ف�ق تلك الأمم 
في  العليا  الطبقة  هي  والخا�شة  منا«)138(.  الخا�شة  منزلة  يبلغ�ا  ولم 

المجتمع »على اأن الخا�شة تتفا�شل في طبقات اأي�شًا«)139(.
كذلك  الخطاب  يك�ن  اأن  ولبــد  طبقات,  الجاحظ  عند  فالنا�ص 
طبقات, يق�ل الجاحظ: »وكالم النا�ص في طبقات كما اأن النا�ص اأنف�شهم 

في طبقات«)140(. 
ومراعاة طبقات النا�ص تك�ن في  معرفة اأقدار المعاني , فلكل من 
الخا�شة والعامة معان يخاطب�ن بها, يق�ل الجاحظ نقاًل عن ب�شر بن 
وبين  بينها  وي�ازن  المعاني,  اأقدار  يعرف  اأن  للمتكلم  »ينبغي  المعتمر: 
ذلك  من  طبقة  لكل  فيجعل  الحالت,  اأقــدار  وبين  الم�شتمعين  اأقــدار 
كالمًا, ولكل حالة من ذلك مقاماً, حتى يق�شم اأقدار الكالم على اأقدار 
المعاني, ويق�شم اأقدار المعاني على اأقدار المقامات, واأقدار الم�شتمعين 

على اأقدار تلك الحالت«)141(.
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ويجب على المتكلم اأن يراعي الت�شنيف الطبقي »فيجعل لكل طبقة 
من ذلك كالمًا«)142( ف�شرف المعنى ل يع�د اإلى انتمائه اإلى طبقة معينة, 
فالمعنى  اأن�شئ,  اأجلها  التي من  الغاية  تحقيق  قدرته على  اإلى  يع�د  بل 
»لي�ص ي�شرف باأن يك�ن من معاني الخا�شة, وكذلك لي�ص يت�شع باأن يك�ن 
من معاني العامة. واإنما مدار ال�شرف على ال�ش�اب واإحراز المنفعة ,مع 
وما يجب لكل مقام من المقال«)143(.والمتكلم البليغ  م�افقة الحال, 
فنجاح  طبقة«)144(,  كل  في  الت�شرف  ف�شل  ق�اه  »في  يك�ن  الذي  ه� 
الخطاب مرتهن بقدرته على ا�شتمالة المخاطبين والتاأثير فيهم, فالبليغ 
يق�ل  الخا�شة,  معاني  العامة  اإفهام  على  قــادرًا  يك�ن  الــذي  ه�  التام 
الجاحظ: »فاإن اأمكنك اأن تبلغ من بيان ل�شانك, وبالغة قلمك, ولطف 
مداخلك , واقتدارك على نف�شك, اإلى اأن تفهم العامة معاني الخا�شة, 
عن  تجف�  ول  الدهماء,  عن  تلطف  ل  التي  ال�ا�شطة  الألفاظ  وتك�ش�ها 

الأكفاء, فاأنت البليغ التام«)145(.
اإن »نجاعة الخطاب وفعله في المخاطب رهينان با�شتح�شار المتكلم 
لطبيعة  الم�شتمعين وم�اقفهم وظروفهم, فالق�ل المقنع ل يك�ن غفاًل 

بل حاماًل لنتظارات المتلقين«)146(.
العنا�شر  من  واعتبره  المكان,  اأهمية  اإلــى  اأي�شًا  الجاحظ  ونبه 
لفظ  الأر�ــص  في  »ولي�ص  فقال:  الخطاب)147(,  في  الفاعلة  المقامية 
الأماكن«)148(.  من  لمكان  ي�شلح  ل  حتى  يب�ر  معنى  ول  البتة,  ي�شقط 
فـ»المكان ي�شتمد دللته المقامية من الحا�شرين فيه اأ�شا�شًا, والعالقات 
التي يقيم�نها بينهم, ومن المنزلة التي تك�ن فيه الأطراف المتناظرة, 
والم��شع الذي يفتكه كل منهما ليعلي مقامه, ويبخ�ص مقام خ�شمه, اأكثر 
مما ي�شتمدها من المكان في حد ذاته«)149(. والمنزلة عند الجاحظ, 
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حال ال�شيء في النف�ص وم�قعه من القلب,كالتعظيم والتف�شيل, والإكبار 
والتبجيل)150(.

طبقة  فكل  النا�ص,  واأحــ�ال  اللفظ  تخير  بين  الجاحظ  ربط  وقد 
اللفظ  يك�ن  اأن  ينبغي  ل  »وكما  يق�ل:  الخا�شة  األفاظها  لها  النا�ص  من 
عاميًا , و�شاقطًا �ش�قيًا , فكذلك ل ينبغي اأن يك�ن غريبًا وح�شيًا ؛ اإل اأن 
يك�ن المتكلم بدويًا اأعرابيًا, فاإن ال�ح�شي من الكالم يفهم ال�ح�شي من 
النا�ص, كما يفهم ال�ش�قي رطانة ال�ش�قي. وكالم النا�ص في طبقات كما 

اأن النا�ص اأنف�شهم في طبقات«)151(.
اأن ياأخذها المتكلم بعين العتبار قبل بناء  ومن الأم�ر التي يجب 
خطابه , مراعاة الحال الذهني  للمخاطب)152(, فالبالغة تعني اأوًل بل�غ 
عقل المتكلم وفكره, وهذا البل�غ ل يتحقق اإل اإذا اأدى الخطاب وظيفة 
الإفهام)153(, و»ات�شل بالأذهان, والتحم بالعق�ل«)154(, و»كان قد اأعفى 

الم�شتمع من كد التكلف, واأراح قارئ الكتاب من عالج التفهم«)155(.
»ومــدار  تفهمه  ــذي  ال بالخطاب  تخاطب  النا�ص  مــن  طبقة  فكل 
اأقدار  على  عليهم  والحمل  طاقتهم,  بمقدار  ق�م  كل  اإفهام  على  الأمر 

منازلهم«)156(.
عقل  بل�غ  في  الخطاب  ف�شل  يعني  اإفهام  ع�شر  اأو  فهم  �ش�ء  وكل 
الم�شتمع, لهذا ي�شتح�شن الجاحظ هذا التعريف للبالغة »يكفي من حظ 
البالغة اأن ل ي�ؤتي ال�شامع من �ش�ء اإفهام الناطق , ول ي�ؤتي الناطق من 

�ش�ء فهم ال�شامع«)57(.
والإفهام �شرط اأ�شا�شي في كل خطاب ي�شعى اإلى الإقناع والتاأثير, 
اأولها  اأ�شا�شية,  »مبادئ  على  الجاحظ  عند  الإقناعي  الخطاب  ويق�م 
المخاطب,  اإفهام  اأجل  من  والعمل  العقل,  اإلى  الت�جه  يعني  الإقناع  اأن 
وثانيها اأن العقل لي�ص �شيئًا مطلقًا, بل ه� محدد بمحددات لغ�ية وذهنية 
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تتفاوت من مخاطب اإلى اآخر, ومن طبقة اإلى اأخرى, وهذا التفاوت ه� 
لي�ص  البليغ  فالخطاب  العتبار,  بعين  ياأخذه  اأن  للمتكلم  ينبغي  الذي 
يبلغ  الذي  الخطاب  ذلك  بال�شرورة  ه�  ولي�ص  م�حدًا,  واحــدًا  خطابًا 
اأعلى درجات الفكر والأدب والعلم, بل ه� الخطاب ال�ا�شح المبين الذي 

ي�شهل على مخاطبه اأن يفهمه وي�شت�عبه«)158(.
داخل  المتكلم  ي�ظف  اأن  تعني  للمخاطب  الثقافي  الحال  ومراعاة 
خطابه المرجعيات الثقافية التي تحظى بالقب�ل والم�شداقية في الحقل 
المرجعيات  هذه  وتقتب�ص  المخاطب)159(.  اإليه  ينتمي  الــذي  الثقافي 
ولهذه  والــحــكــم,  والأمــثــال  وال�شعر  والــحــديــث  ــقــراآن  ال مــن  الثقافية 
معار�شة  تجاوز  على  »قادرة  لأنها  مهمة؛  حجاجية  وظيفة  المرجعيات 
ال�شاهد عن�شر من  اأن  الجاحظ  ت�شليمه«)160(. ويرى  وانتزاع  الخ�شم 
والبرهان,  والدليل  للحجة  مرادف  اأنه  كما  البالغي,  الحجاج  عنا�شر 
الت�شديق وال�شتدلل  به يح�شل  اإذ  له حم�لة معن�ية وعقلية  وال�شاهد 
م�شدرها  من  ق�تها  تكت�شب  جاهزة  »حجج  وال�ش�اهد  والبرهنة)161(. 
في  ينح�شر  الخطيب  وتدخل  وت�اترها,  عليها  النا�ص  م�شادقة  ومن 
عليها«)162(.  لال�شتدلل  المر�ش�دة  الغر�ص  اإلى  وت�جيهها  اختيارها, 
الجاحظ:  يق�ل  والعل�م,  الحقائق  باإر�شاء  تق�م  الثقافية  والمرجعيات 
اأن تروي ال�شاهد والمثل«)163(. ويعتبر ال�شاهد  »وكفاك مع علم الأدب 
القراآني اأق�ى ال�ش�اهد في الثقافة العربية, وه� اأعلى الحجج واأق�اها , 
فالمخاطب ل يقبل خل� الخطاب من ال�شاهد القراآني, وهذا ما ق�شده 
الجاحظ من رواية ال�اقعة التالية: »قال الهيثم بن عدي: قال عمران بن 
حطان: خطبُت عند زياد خطبة ظننُت اأني لم اأق�شر فيها عن غاية, ولم 
هذا  يق�ل:  �شيخًا  ف�شمعُت  المجال�ص,  ببع�ص  فمررُت  علة,  لطاعن  اأدع 
اأخطب العرب ل� كان في خطبته �شيء من القراآن«)164(. ويق�ل  الفتى 
وفي  الحفل,  ي�م  الخطب  في  يك�ن  اأن  ي�شتح�شن�ن  »وكان�ا  الجاحظ: 
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البهاء  الكالم  ي�رث  مما  ذلك  فاإن  القراآن؛  من  اآي  الجمع  ي�م  الكالم 
وال�قار,والرقة ,و�شل�ص الم�قع«)165(. 

النف�شي  الحال  مراعاتها  الخطيب  على  يجب  التي  الأمـــ�ر  ومــن 
والنفعالي للمخاطب)166(, فالخطاب البليغ ه� ما »حبب اإلى النف��ص, 
وات�شل بالأذهان, والتحم بالعق�ل , وه�شت اإليه الأ�شماع , وارتاحت له 
 , اأفهم  والعق�ل عنه   , اأميل  اإليه  »الأعناق  القل�ب«)167(, وه� ما كانت 

والنف��ص اإليه اأ�شرع«)168(.
والنفعالية  النف�شية  الحالة  مراعاة  �شرورة  اإلــى  الجاحظ  وينبه 
»للكالم  يــقــ�ل:  وال�شتثقال,  الملل  ــى  اإل يـــ�ؤدي  مــا  وتجنب  للمخاطب 
ودعا  الحتمال,  قدر  عن  ف�شل  وما  نهاية,  ال�شامعين  ولن�شاط  غاية, 
وه�  الخطل,  وه�  الهذر,  ه�  الفا�شل  فذلك  والمالل,  ال�شتثقال  اإلى 
البيان  »يحب�ن  فالعرب  يعيب�نه«)169(.  الحكماء  �شمعت  الذي  الإ�شهاب 
ولكنهم  والر�شاقة«)170(,  والتخل�ص  والبالغة,  والتحبير  والطالقة, 
وكان�ا  ــار...  ــث والإك والإ�ــشــهــاب  والتكلف  والــهــذر,  ال�شالطة  »يكره�ن 
يكره�ن الف�ش�ل في البالغة ؛ لأن ذلك يدع� اإلى ال�شالطة , وال�شالطة 

تدع� اإلى البذاء«)171(.
المقام  ــى  اإل انتقل  المحدد,  المقام  عــن  الجاحظ  حديث  وبعد 
الخطابي, »وه� مقام تغلب عليه الم�شافهة, ول يتعلق بجن�ص من اأجنا�ص 
�شيا�شة  تقت�شيها  التي  ال�ش�ابط  مراعاة  اإلى  مدع�  جميعها  اإذ  الق�ل, 
المقام وم�اجهة اأه�اله اإلى مقام فرعي ارتبط بجن�ص اأدبي محدد ه� 
الخطبة, وبمنا�شبات مخ�ش��شة تتحقق في �شياقها كمنا�شبات الأعياد, 
المقال  بين  والمالءمة  وال�شتنفار«)172(.  وال�عظ  والتعزية,  والنكاح, 
والمقام تعد اأهم مق�م لبالغة الجن�ص الأدبي, فقد بنى الجاحظ نظريته 

في البالغة باعتماد مقام الخطابة )173(.
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القديمة  البالغة  في  كبيرة  بعناية  الخطابي   المقام  حظي  وقد 
فمراعاة  الحديثة)174(.  التداولية  الــدرا�ــشــات  في  وكــذا  والــجــديــدة, 
بين  الف�شل  عدم  المتكلم  على  ي�جب  والمقام  المقال  بين  المطابقة 
مق�شد الق�ل و�ش�رته, »اإذ لكل غر�ص بناء منا�شب, والبالغة بالغات 
فلالإيجاز  مخ�ش��ص,  مق�شد  وج�هه  من  وجه  ولكل  �شفات,  والكالم 
من  و�شيلة  للمقام  المقال  فمطابقة  ولالإطالة غر�شها«)175(.  مق�شده, 
و�شائل الإقناع , لذلك يلح الجاحظ على اللتزام بمراعاة المقام , وهذا 
يترجم حر�شه على نجاعة ال�شتراتيجية الإقناعية والبالغية في الق�ل. 
وتعد محاولة الجاحظ اأكمل محاولة في التراث اللغ�ي العربي لتاأ�شي�ص 

ما ي�شمى بنفعية الخطاب)176(. 
وفكرة مطابقة المقال للمقام هي التي اأوحت اإلى الجاحظ الهتمام 
ب�شيا�شة الق�ل, وترتيب الحجج, واأح�ال المخاطبين واأقدارهم, اإلى غير 
فالمقام  الحجاج)177(.  نظرية  �شميم  والتي هي من  الأمــ�ر,  من  ذلك 
به  تتحقق  الذي  الإقناعي  التاأثيري  المعنى  فيه  منظ�ر  الجاحظ  عند 
ال�ش�اب والمنفعة المن�ش�دة في كل خطاب اإبالغي ؛ لأن »مدار ال�شرف 
على ال�ش�اب واإحراز المنفعة, مع م�افقة الحال, وما يجب لكل مقام 
اأن�اع  بح�شب  حاله  اقت�شته  لما  طبقًا  يك�ن  والكالم  المقال«)178(.  من 
في  فالمتكلم  ومتفاوتة,  مختلفة  الكالم  مقامات  مادامت  المقامات, 
مقام تعزية غير المتكلم في مقام تهنئة, والمتكلم في مقام هزل غير 
الآخــر,  مقت�شى  غير  مقت�شى  ذلــك  من  ولكل  جــد,  مقام  في  المتكلم 
فقد يتطلب المقام الإيجاز, فيك�ن الإيجاز بالغة, وقد يتطلب المقام 
الإطالة, فيك�ن الخت�شار عي وعجز. يق�ل الجاحظ: »ثم اعلم بعد ذلك 
على  والح�شر,  والبدو  وال�بر,  المدر  اأهل  من  العرب,  خطب  جميع  اأن 
�شربين: منها الط�ال  ومنها الق�شار, ولكل ذلك مكان يليق به, وم��شع 
على  ــدال  »ال بمفه�مه  )الم��شع(  م�شطلح  فذكر  فيه«)179(.  يح�شن 



املفاهيم احلجاجية والتداولية في تعريف الصناعة اخلطابية في البيان والتبيني للجاحظ

20
14

بر 
تو

ك
- أ

هـ 
14

35
ة 

ج
حل

و ا
، ذ

 3
8 

دد
لع

ا

40

جـــــذور

الزمان والمكان , ومنا�شبة الكالم , ون�ع المخاطبين والمتكلمين. ولكل 
هذه الأطراف �شروط واأح�ال ومقت�شيات م�ؤثرة في الكالم بين الإطالة 
والإيجاز, مثلما هي م�ؤثرة اأي�شًا في الغر�ص منه, وفي الختيارات التي 
يق�م بها المتكلم في معجم كالمه وتركيبه وبالغته , والن�ع الأدبي الذي 

ينتمي اإليه«)180(.
الإيجاز  به  مدح�ا  »ومما  الإيجاز:  مقام  عن  مثاًل  الجاحظ  يق�ل 

والكالم الذي ه� كال�حي والإ�شارة  ق�ل دوؤاد بن حريز الإيادي: 
يرمون بالخطب الطوال وتارة          وحي المالحظ خيفة الرقباء
فمدح كما ترى الإطالة في م��شعها, والحذف في م��شعه«)181(.

ومن المقامات التي ت�شتح�شن فيها الإطالة الخطب بين ال�شماطين, 
وفي اإ�شالح ذات البين, يق�ل الجاحظ: »فاأما الخطب بين ال�شماطين, 
غير  في  والإطــالــة  خطل,  غير  في  فالإكثار  البين,  ذات  اإ�ــشــالح  وفــي 

اإمالل«)182(.
ومما ي�شتح�شن في خطبة النكاح, �شالمة البيان من كل عيب , يق�ل 
نكاح  الجمحي خطبة  الأرقــط: خطب  يزيد  بن  »وقــال خالد  الجاحظ: 
اأ�شاب فيها معاني الكالم , وكان في كالمه �شفير يخرج من م��شع ثناياه 
المنزوعة, فاأجابه زيد بن علي بن الح�شين بكالم في ج�دة كالمه, اإل 
اأنه ف�شله بح�شن المخرج, وال�شالمة من ال�شفير«)183(. ف�شالمة اللفظ 
ولها  تبليغًا,  اأ�شد  منها,  المقام  ينا�شب  ما  واختيار  النكاح,  خطبة  في 
�شنن و�شروط تجعلها تختلف عن غيرها من الخطب)184(, ومنها هذه 
اأن »يطيل الخاطب ويق�شر المجيب«)185(, ومن �شننها كذلك  ال�شنن, 
اأن يك�ن  فيها الخطيب جال�شًا, فـ »لم تكن الخطباء تخطب قع�دًا اإل في 

خطبة النكاح«)186(.
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ومن البالغة مراعاة األفاظ الخطبة واحترام �شروط الق�ل فيها من 
حال وظروف وم�ا�شع, فمن العي اأن تك�ن األفاظ المتكلم ل تمت للمقام 
الخطابي ب�شلة, يق�ل الجاحظ: »وقبيح بخطبة العيد اأو ي�م ال�شماطين, 
اأو على منبر جماعة, اأو في �شدة دار الخالفة, اأو في ي�م جمع وحفل, اإما 
في اإ�شالح بين الع�شائر, واحتمال دماء القبائل, وا�شتالل تلك ال�شغائن 
وال�شخائم فيق�ل كما قال بع�ص من خطب على منبر �شخم ال�شاأن, رفيع 
المكان: ثم اإن اهلل, عز وجل, بعد اأن اأن�شاأ الخلق و�ش�اهم ومكن لهم, 

ل�شاهم فتال�ش�ا«)187(.
ومرتبته  مخاطبه  و�شع  المتكلم  يراعي  اأن  والبالغة  البيان  ومن 
الجن�ص  بمحددات  المبكر  الجاحظ  وعي  على  يدل  وهذا  الجتماعية, 
الجاحظ:  يق�ل  فيه)188(,  تتحد  الذي  المقام  اإلى  بالقيا�ص  الخطابي 
ول  ال�شعر,  من  ب�شيء  الط�ال  خطبهم  في  يتمثل�ن  ل  الخطباء  »واأكثر 

يكره�نه في الر�شائل , اإل اأن تك�ن اإلى الخلفاء«)189(.
خال�صـــــة:

لقد كان للجاحظ واأوائل البالغيين المعتزلة »دور هام في اإ�شاعة 
ال�عي بال�شرط المقامي في الكالم, مثلما كان لهم دور في اإ�شاعة التلقي 
اللغ�ية,  التبالغية  والعالمات  الك�نية,  العالمات  تلقي  بالتاأويل,  الفاعل 
المادية  المداخل  وتقديم  العقل  هما:  لأمرين  لنت�شارهم  راجع  وذلك 

المدركة للظ�اهر كما في حال ال�شتدلل بالفعل على الفاعل«)190(. 
والتبيين«  »البيان  في  الجاحظ  عند  البالغة  اأن  �شبق  مما  يت�شح 
وفي   , الخطابة  في  بالنظر  واقترنت  البليغ«,  »الخطاب  من  انطلقت 
ال��شائل التي يتحقق بها الإقناع . ومن هنا يت�شح اأن »البالغة تداولية 
بحيث  وال�شامع,  المتكلم  بين  الت�شال  ممار�شة  اإنها  اإذ  �شميمها؛  في 
على  التاأثير  محددة  و�شائل  م�شتخدمين  عالقتهما,  اإ�شكالية  يحالن 

بع�شهما«)191(.
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2010م, �ص )140(.

 - بيروت  المناظرة, من�ش�رات �شفاف,  الإقناع في  انظر: عادل, عبداللطيف, بالغة   )2(
الرباط  الأمــان,  ودار  الجزائر,   - العا�شمة  الجزائر  الختالف,  من�ش�رات  و   , لبنان 

1434هـ - 2013م, �ص )61(. الأولى,  الطبعة   , – المغرب 
)3( انظر: الجاحظ, اأب� عثمان عمرو بن بحر , البيان والتبيين , تحقيق و�شرح: عبدال�شالم 

هارون , مكتبة الخانجي - القاهرة, الطبعة الخام�شة, 1405هـ - 1985م, 8/1.
)4( انظر: الم�شدر ال�شابق  12/1.

)5( انظر: الم�شدر نف�شه  91/1.

)6( انظر: الم�شدر نف�شه  14/1.
)7( انظر: الم�شدر نف�شه 176/1.

)8( الم�شدر نف�شه 7/1.
)9( الم�شدر نف�شه 88/1.

)10( الجاحظ , البيان والتبيين 14/1.
)11( الم�شدر ال�شابق 197/1.

)12( نف�شه 91/1.
)13( نف�شه 197/1.

)14( نف�شه 7/1.
)15( انظر: �شم�د, حمادي, مقدمة في الخلفية النظرية للم�شطلح, �شمن, اأهم نظريات 
الحجاج في التقاليد الغربية من اأر�شط� اإلى الي�م, اإ�شراف, حمادي �شم�د, جامعة 
الآداب والفن�ن والعل�م الإن�شانية - ت�ن�ص 1, كلية الآداب من�بة, 1998م, �ص )21(.

)16( انظر: الجاحظ, البيان والتبيين 75/1.
)17( انظر: عبدالمجيد, جميل, البالغة والت�شال, دار غريب للطباعة والن�شر, القاهرة, 
2000م, �ص )143(, والع�شراوي, عبدالجليل, الحجاج في الخطابة النب�ية, عالم 

الكتب الحديث, اإربد - الأردن, الطبعة الأولى, 2012م, �ص )46(.
)18( الجاحظ, البيان والتبيين 75/1.
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)19( الم�شدر ال�شابق, 75/1.
)20( نف�شه 76/1.
)21( نف�شه 76/1.
)22( نف�شه 76/1.

)23( الغرافي, م�شطفى, الأبعاد التداولية لبالغة حازم من خالل »منهاج البلغاء و�شراج الأدباء», 
عالم الفكر, العدد )1( المجلد )40(, ي�لي� - �شبتمبر, 2011م, �ص)253-252(.

)24( الجاحظ, البيان والتبيين 11/1.
)25( انظر: الغرافي, م�شطفى, الأبعاد التداولية لبالغة حازم من خالل »منهاج البلغاء 

و�شراج الأدباء«, �ص )253(.
)26( انظر: الجاحظ, البيان والتبيين 14/1.

)27( الم�شدر ال�شابق, ال�شفحة نف�شها.
)28( نف�شه 3/1.

)29( نف�شه 14/1.
)30( نف�ص الم�شدر 77/1.

الجاحظ  والأدبية عند  والبالغية  الل�شانية  النظريات  ال�شغير,  بناني, محمد  انظر:   )31(
1986م,  الأولى,  الطبعة  لبنان,   - بيروت  الحداثة,  دار  والتبيين,  البيان  من خالل 
اأفريقيا  وامتداداتها,  اأ�ش�لها  العربية  البالغة  محمد,  والعمري,  �ص)12-11(, 

ال�شرق, الدار البي�شاء - المغرب, الطبعة الثانية, 2010م, �ص )196(.
)32( انظر: الجاحظ, البيان والتبيين 81-77/1.

)33( �شم�د, حمادي, التفكير البالغي عند العرب, �ص )542(.
درا�شات  والــقــراءة:  والتاريخ  النظرية  في  البالغة  اأ�شئلة  محمد,  العمري,  انظر:   )34(
2013م,  الأولــى,  الطبعة  المغرب,   - البي�شاء  الــدار  ال�شرق,  اأفريقيا  وحـــ�ارات, 

�ص)129(.
)35( الجاحظ, البيان والتبيين 75/1.
)36( الجاحظ, البيان والتبيين 76/1.

)37( الم�شدر ال�شابق 76/1.
)38( انظر: العمري , محمد البالغة العربية اأ�ش�لها وامتداداتها, �ص )201(.

درا�شة  الجاحظ,  عند  وخ�شائ�شه  العربي  الخطاب  عبدالكريم,  زينب  الخفاجي,   )39(
تحليلية, اأطروحة دكت�راه , اإ�شراف الأ�شتاذ الدكت�ر: عا�شم عبد دواح, كلية التربية, 

جامعة بغداد, بغداد - العراق, 1429هـ, 2008م, �ص )237(.
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التداولية في تراث الجاحظ, ر�شالة  ال�شيخي, حليمة م��شى محمد, النظرية  )40( انظر: 
الد�ش�قي  اإبراهيم  اأ.د.  اإ�شراف:  اللغة,  علم  في  الدكت�راه  على  للح�ش�ل  مقدمة 
القاهرة  القاهرة,  العل�م, جامعة  واأ. د. ح�شن محم�د ن�شر, كلية دار  عبدالعزيز, 

- م�شر,  2013م, �ص )86(.
ترجمة:  الن�ص,  لتحليل  �شيميائي  نم�ذج  نح�  والأ�شل�بية,  البالغة  هنري�ص,  بليث,   )41(
1999م,  الثانية,  الطبعة  المغرب,  البي�شاء,  الدار  ال�شرق,  اأفريقيا  العمري,  محمد 

�ص )64(.
)42( انظر :ال�شهري, عبدالهادي بن ظافر, ا�شتراتيجيات الخطاب - مقاربة لغ�ية تداولية, 

دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروت - لبنان, الطبعة الأولى, 2004م, �ص )445(.
مجلة  الكريم,  القراآن  اإعجاز  في  الحجاجي  البيان  عبدالحليم,  عي�شى,  ابن  انظر:   )43(
ال�شاد�شة  ال�شنة   ,)102( العدد  دم�شق,  العرب,  الكتاب  اتحاد  العربي,  التراث 

والع�شرون, ني�شان 2006م, ربيع الثاني 1427هـ, �ص )37(.
)44( الجاحظ, البيان والتبيين 11/1.

عبدالرحمن  د.  وتعليق:  تحقيق  القديمة,  العربية  الترجمة  الخطابة  اأر�شط�طالي�ص,   )45(
بدوي, وكالة المطب�عات, الك�يت, ودار القلم, بيروت - لبنان, 1979م, �ص )9(.

)46( ابن ر�شد, تلخي�ص الخطابة, تحقيق و�شرح: محمد �شليم �شالم, المجل�ص الأعلى لل�ش�ؤون 
1378هـ/1967م,  م�شر,  القاهرة,  الإ�شالمي,  التراث  اإحياء  لجنة   , الإ�شالمية 

�ص)29(. 
)47( الجاحظ البيان والتبيين 115/1.

)48( ابن عياد, مراد, ماذا قدم الجاحظ اإلى البالغة العربية والبالغيين العرب؟ �شمن: 
الجاحظ في الثقافة العربية الإ�شالمية, اأعمال ندوة ق�شم اللغة العربية بكلية الآداب 
الحل�اني,  عامر  تن�شيق:  2007م,   ,14-12 ت�ن�ص,  ب�شفاق�ص,  الإن�شانية  والعل�م 

المطبعة الر�شمية للبالد الت�ن�شية, ت�ن�ص , الطبعة الأولى, 2011م, �ص )105(.
)49( البيان والتبيين 114/1.

)50( الجاحظ, البيان والتبيين  83/1.
البراغماتية,  : نجار, منال محمد ه�شام, نظرية المقام عند العرب في �ش�ء  )51( انظر 

عالم الكتب الحديث, اإربد, الأردن,الطبعة الأولى, 1432هـ, 2011م,  �ص )61(.
)52( عادل, عبداللطيف, بالغة الإقناع في المناظرة, �ص )64(.

)53( انظر: اأوكان, عمر, اللغة والخطاب, اأفريقيا ال�شرق, الدار البي�شاء, المغرب, 2001م, 
�ص )116(.
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)54( عزوز , اأحمد , البيان والت�شال عند الجاحظ , �شمن : الجاحظ في الثقافة العربية 
الإ�شالمية , اأعمال ندوة ق�شم اللغة العربية بكلية الآداب والعل�م الإن�شانية ب�شفاق�ص, 
للبالد  الر�شمية  المطبعة  الحل�اني,  عامر  تن�شيق:  2007م,   , اأفريل   14-12 ت�ن�ص, 

الت�ن�شية, ت�ن�ص , الطبعة الأولى , 2011م, �ص )105(.
مجلة  الحديثة,  البالغة  �ش�ء  في  القديم  البالغي  الم�شطلح  تمام,  ح�شان,  انظر:   )55(
ف�ش�ل, المجلد ال�شابع, العددان الثالث والرابع, اأبريل - �شبتمبر, 1987م, �ص)30(.
)56( انظر: المرجع ال�شابق, �ص )30(, وابن عياد, مراد, ماذا قدم الجاحظ اإلى البالغة 

العربية والبالغيين العرب؟ �ص )126(.
)57( العمري, محمد, البالغة العربية, اأ�ش�لها وامتداداتها, �ص )24(.

)58( الجاحظ,  البيان والتبيين, 116/1.
)59( البيان والتبيين 136/1.

الخطاب,  وتحليل  الأ�شل�بية  منذر,  العيا�شي,  ينظر:  بالنفعية,  التداولية  �شميت  وقد   )60(
مركز الإنماء الح�شاري, حلب, �ش�ريا, دار المحبة, دم�شق, �ش�ريا, د.ط, 1429هـ, 

2009م, �ص )141(.

)61( �شم�د, حمادي, التفكير البالغي عند العرب, �ص )180(.
)62( المرجع ال�شابق, �ص )180(.

)63( نف�شه �ص )188(.
)64( �شم�د, حمادي, التفكير البالغي عند العرب, �ص )271(.

)65( الجاحظ , البيان والتبيين 136/1.
)66( انظر :  عمران,  قدور , البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القراآني, عالم الكتب 

الحديث, اإربد, الأردن, ط 1, 2012م, �ص )9(.
)67( انظر: المي�شاوي, خليفة ,الق�شدية في الخطاب ال�شجالي ,�شمن الكتاب الجماعي: 
حافظ  د.  والتقديم:  الإ�ــشــراف  محكمة(,  )بح�ث  الخطاب  وتحليل  التداوليات 
الطبعة  الأردن,   - عمان  المعرفة,  كن�ز  دار  اأمين,  منت�شر  ود.  عل�ي,  اإ�شماعيلي 

الأولى, 1435هـ - 2014م , �ص )314(.
)68( الجاحظ, البيان والتبيين 147/1.

وتف�شيرات  الجاحظ  اأدب  والمثال, نظرات في  المن�ال  بين  الحجاج  ال�شبعان, علي,   )69(
الطبري, م�شكيلياني للن�شر, ت�ن�ص, الطبعة الأولى, 2008م , �ص )102(.

)70( الجياللي, بن فريحة, ال�ظيفة الت�ا�شلية للغة في التراث العربي: ابن جني, الجاحظ, 
 ,)78( العدد  الإن�شانية(,  والعل�م  ــداع  الإب )مجلة  معا�شرة  كتابات  خلدون,  ابن 

المجلد )20(, ت�شرين الأول - ت�شرين الثاني, 2010م , �ص )90(.
)71( العمري, محمد, البالغة اأ�ش�لها وامتداداتها, �ص )201(.
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)72( المرجع ال�شابق , ال�شفحة نف�شها .
)73( انظر: جبري, اإدري�ص, �ش�ؤال البالغة في الم�شروع العلمي لمحمد العمري, نح� بالغة 
للدكت�ر محمد  اأبحاث مهداة  والخطاب:  البالغة   : الجماعي  الكتاب  , �شمن  عامة 
العمري, اإعداد وتن�شيق: د. محمد م�شبال, من�ش�رات �شفاف, بيروت - لبنان, ودار 
الأمان, الرباط - المغرب, ومن�ش�رات الختالف, الجزائر, الطبعة الأولى, 1435هـ 

- 2014م, �ص )260(.
مجلة  للجاحظ,  ال�شمت«  على  النطق  تف�شيل  »في  ر�شالة  بالغة  محمد,  م�شبال,   )74(
البالغة وتحليل الخطاب, مطبعة النجاح الجديدة , الدار البي�شاء - المغرب, العدد 

)1(, 2012م , �ص )99(.
)75( انظر: الجاحظ, البيان والتبيين 88/1.

)76( الم�شدر ال�شابق, 92/1.
)77( انظر: �شلمان, علي محمد, الحجاج عند البالغيين العرب, �شمن الكتاب الجماعي: 
حافظ  اإ�شراف:  الجديدة,  البالغة  في  درا�شات   - الحجاجي  وال�شتدلل  الحجاج 
اإ�شماعيلي عل�ي, دار ورد, الأردنية للن�شر والت�زيع, عمان - الأردن, الطبعة الأولى, 

2011م, �ص )13(.

)78( الجاحظ, البيان والتبيين 90-89/1.
)79( الجاحظ, البيان والتبيين 200/1.

)80( الجاحظ, البيان والتبيين 28/3.
)81( انظر: �شلحت, فيكت�ر, النزعة الكالمية في اأ�شل�ب الجاحظ , دار الم�شرق , بيروت - 

لبنان, الطبعة الرابعة, 2007م, �ص )43(.
)82( الم�شدر ال�شابق 115/1.

)83( الجابري, محمد عابد, بنية العقل العربي - درا�شة تحليلية نقدية لنظم المعرفة ف 
التا�شعة,  لبنان, الطبعة  العربية, بيروت -  ال�حدة  العربية, مركز درا�شات  الثقافة 

2009م, �ص )30(.

)84( انظر: المرجع ال�شابق, ال�شفحة نف�شها, و�شلمان , علي محمد علي, كتابة الجاحظ 
في �ش�ء نظريات الحجاج ) ر�شائله نم�ذجًا(,  الم�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر, 
بيروت - لبنان, ووزارة الثقافة والإعالم , مملكة البحرين, الطبعة الأولى, 2010م, 

�ص )158(.
: البهل�ل , عبد اهلل , في بالغة الخطاب الأدبــي, بحث في �شيا�شة الق�ل في  )85( انظر 
ن�ش��ص من الأدب العربي القديم, مطبعة الت�شفير الفني, �شفاق�ص - ت�ن�ص , الطبعة 
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الأولى, 2007م , �ص )12(. ويق�ل الدكت�ر محمد الخب� في تقديمه لكتاب البهل�ل: 
»ومن اأهم اإنجازات هذا العمل ربط م�شاألة البالغة بمق�لة �شيا�شة الق�ل في نطاق 
بحثي اأ�شبح اأكثر اإلحاحًا في مجال المعرفة الأدبية, وقد خل�شت البالغة من مجال 

التزيين اإلى مجال العقل والعمل, مجالها الأ�شلي« المقدمة , �ص )9(.
)86( انظر: الجاحظ, البيان والتبيين 14/1.

)87( انظر: الطلبة, محمد �شالم محمد الأمين, الحجاج في البالغة المعا�شرة - بحث في 
بالغة النقد المعا�شر, دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروت - لبنان, الطبعة الأولى, 

2008م , �ص )213(.

)88( الجاحظ, البيان والتبيين 44/1.

)89( الجاحظ, البيان والتبيين 29/3.
)90( الم�شدر ال�شابق 113/1.
)91( نف�شه 98/1 وما بعدها .

)92( نف�شه 161/1.
)93( الجاحظ , البيان والتبيين 162/1.

)94( الم�شدر ال�شابق 162/1.
)95( انظر: �شلحت, فيكت�ر, النزعة الكالمية في اأ�شل�ب الجاحظ, �ص )43(.

)96( الجاحظ, البيان والتبيين 191/.
)97( الم�شدر ال�شابق 83/1.

)98( نف�شه 84-83/1.
)99( الجاحظ , البيان والتبيين 106/1.

)100( ح�شان, تمام, اللغة العربية معناها ومبناها, دار الثقافة, الدار البي�شاء - المغرب, 
الطبعة الرابعة, 1994م, �ص )233(.

)101( انظر: م��شلر, جاك, وريب�ل, اآن, القام��ص الم��ش�عي للتداولية, ترجمة: مجم�عة 
المجدوب,  الدين  عز  اإ�شراف:  الت�ن�شية,  الجامعات  من  والباحثين  الأ�شاتذة  من 

مراجعة: خالد ميالد, المركز ال�طني للترجمة, ت�ن�ص, 2010م, �ص )214(.
)102( غراي�ص, ب�ل, المنطق والمحادثة, تعريب: محمد ال�شيباني, و�شيف الدين دغف��ص, 
القرن  من  الثاني  الن�شف  في  والدللية  الل�شانية  النظريات  على  اإطــاللت  �شمن: 
الع�شرين, مختارات معربة باإ�شراف وتن�شيق: د. عز الدين مجدوب, ترجمة مجم�عة 
للعل�م والآداب والفن�ن »بيت الحكمة«,  الت�ن�شي  , المجمع  الأ�شاتذة والباحثين  من 

قرطاج - ت�ن�ص, 2012م, 611/2.
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)103( الجاحظ , البيان والتبيين 87/1.
)104( الم�شدر ال�شابق, ال�شفحة نف�شها.

)105( مفتاح, محمد, التلقي والتاأويل, المركز الثقافي العربي, الدار البي�شاء  - المغرب, 
الطبعة الثانية, 2001م , �ص )38(.

)106( القرطاجني, حازم, منهاج البلغاء و�شراج الأدباء , تحقيق :محمد الحبيب خ�جة, 
دار الغرب الإ�شالمي, بيروت - لبنان, الطبعة الثالثة, 1986م, �ص )106(.

)107( الم�شدر ال�شابق, �ص )361(.
)108( نف�شه, �ص )62(.

)109( انظر: الم�شدر ال�شابق, �ص )62(.
)110( الجاجظ , البيان والتبيين 92/1.

)111( الم�شدر ال�شابق 116-115/1.
ترجمة:  الخطاب,  تحليل  معجم  دومينيك,  ومنغن�  باتريك,  ــارودو,  �ــش انــظــر:   )112(
المركز  ال�شريف,  الدين  �شالح  مراجعة:   , �شم�د  وحمادي  المهيري,  عبدالقادر 

ال�طني للترجمة, ت�ن�ص, 2008م, �ص )183(.
)113( انظر: �ش�لة, عبداهلل, الحجاج: اأطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل »م�شنف في 
في  الحجاج  نظريات  اهم  �شمن:  وتيتيكاه,  لبرلمان  الجديدة«  البالغة   - الحجاج 

التقاليد الغربية من اأر�شط� اإلى الي�م, �ص )306, 347(.
)114( انظر: العمامي, محمد نجيب, مقاربة الن�ص ال�شردي التخييلي من وجهة تداولية, 
الخطاب,  وتحليل  التداوليات  �شمن:  اأنــمــ�ذجــًا,  للهمذاني  البغدادية  المقامة 

�ص)233(.
اأعمال ندوة  )115( انظر: ابن عامر, نج�ى, مت�شمنات الق�ل ومراجعها النح�ية, �شمن: 
)الإحالة وق�شاياها في �ش�ء المقاربات الل�شانية والتداولية ( القيروان, 30 ن�فمبر 
وحدة   - الإن�شانية  والعل�م  الآداب  كلية   - القيروان  جامعة  2006م,  دي�شمبر   2-1
البحث في التداولية, م�شكيلياني للن�شر, ت�ن�ص, الطبعة الأولى, 2008م, �ص )102(.
نح�ية  درا�شة   - والدللة  التركيب  بين  العربية  في  الإن�شاء  خالد,  ميالد,  انظر:   )116(

تداولية, جامعة من�بة, والم�ؤ�ش�شة العربية للت�زيع - ت�ن�ص, 2001م, �ص )388(.
)117( انظر: المرجع ال�شابق, ال�شفحة نف�شها.

اإلى الل�شانيات التداولية, ترجمة: محمد يحياتن,  )118( انظر:  دل�ص, الجياللي. مدخل 
دي�ان المطب�عات الجزائرية, الجزائر, 1992م, �ص )41(.
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ح�ليات  خطاب,  بالغة  اأم  وج�ه  بالغة  العربية:  البالغة  حمادي,  �شم�د,  انظر:   )119(
الجامعة الت�ن�شية, كلية الآداب والفن�ن والإن�شانيات , جامعة من�بة - من�بة, ت�ن�ص, 

العدد ال�شابع والخم�ش�ن, 2012م , �ص )27(.
)120( انظر :المرجع ال�شابق, ال�شفحة نف�شها.

)121( الجاحظ , البيان والتبيين 116/1.
)122( انظر: �شم�د, حمادي, البالغة العربية: بالغة وج�ه اأم بالغة خطاب, �ص )27(.

)123( الجاحظ , البيان والتبيين 112/1.
)124( الم�شدر ال�شابق 44/1.

)125( الم�دن, ح�شن, بالغة الخطاب الإقناعي: نح� ت�ش�ر ن�شقي لبالغة الخطاب, دار 
كن�ز المعرفة, عمان, الأردن, الطبعة الأولى, 1435هـ - 2014م , �ص )314(.

)126( انظر: المرجع ال�شابق, �ص )329(.
)127( انظر, ال�شبعان, علي, بح�ث في البالغة الجديدة: الق�شايا والتح�لت )من تقنيات 
 - 1433هـ  الأولى  الطبعة  الدمام,  المتنبي,  مكتبة  الختالف(,  اإيطيقا  اإلى  الجدل 

2012م, �ص )27(.

)128( الجاحظ, البيان والتبيين 136/1.
)129( انظر: عادل, عبداللطيف, بالغة الإقناع في المناظرة, �ص )65(.

اأو م�شلك التناظر الكالمي - م�شاهمة  اإدراوي, العيا�شي, الح�ار الختالفي  )130( انظر: 
في اإعادة بناء اأ�ش�ل التخاطب, اأفريقيا ال�شرق, الدار البي�شاء - المغرب, 2012م, 

�ص )157(.
)131( انظر: عبدالرحمن, طه, الل�شان والميزان اأو التك�ثر العقلي, المركز الثقافي العربي, 

الدار البي�شاء, المغرب, الطبعة الثانية, 2006م , �ص )237(.
المعرفية  المق�لت  في  المقام  ونظرية  البراغاتية  مفه�م  منال,  النجار,  انظر:   )132(
ولدى علماء العربية, �شمن: التداوليات علم ا�شتعمال اللغة, تن�شيق وتقديم: حافظ 
2014م,  الثانية,  الطبعة  الأردن,   - اإربــد  الحديث,  الكتب  عالم  عل�ي,  اإ�شماعيلي 

�ص)81-80(.
)133( انظر: الم�دن, ح�شن, دور المخاطب في اإنتاج الخطاب الحجاجي, �شمن: الحجاج 
الجديدة(,  الخطابة  في  محكمة  وتطبيقية  نظرية  )درا�ــشــات  ومجالته  مفه�مه 
النديم  ابن  عل�ي,  اإ�شماعيلي  حافظ  د.  واإ�شراف:  تحرير  الم�ؤلفين,  من  مجم�عة 
الأولى,  الطبعة  لبنان,   - بيروت  الثقافية,  الروافد  دار  الجزائر,  والت�زيع,  للن�شر 

2013م, 425/1.
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)134( الجاحظ البيان والتبيين 105/1.
)135( الم�شدر ال�شابق 136/1.

)136( نف�شه 75/2.
)137( الم�دن, ح�شن, دور المخاطب في اإنتاج الخطاب الحجاجي, �شمن: الحجاج مفه�مه 

ومجالته, )427/426/1(.
)138( الجاخظ, البيان والتبيين 137/1.

)139( الم�شدر ال�شابق, ال�شفحة نف�شها.
)140( نف�شه 144/1.

)141( نف�شه 139-138/1.
)142( نف�شه 138/1.

)143( الجاحظ, البيان والتبيين 136/1.
)144( الم�شدر ال�شابق 92/1.

)145( نف�شه 136/1.
)146( عادل, عبداللطيف, بالغة الإقناع في المناظرة, �ص )66(.

)147( انظر: العيادي, با�شا, فن المناظرة في الأدب العربي , درا�شة اأ�شل�بية - تداولية, دار 
كن�ز المعرفة, عمان - الأردن, الطبعة الأولى,  2013م, �ص )370(.

)148( الجاحظ, البيان والتبيين  93/1.
)149( العيادي, با�شا, فن المناظرة في الأدب العربي, درا�شة اأ�شل�بية - تداولية, �ص)372(.

)150( انظر: المرجع ال�شابق, �ص )372(.
)151( الجاحظ , البيان والتبيين 144/1.

)152( انظر: الم�دن, ح�شن , دور المخاطب في اإنتاج الخطاب الحجاجي, �شمن: الحجاج 
مفه�مه ومجالته 438/1.

)153( انظر: المرجع ال�شابق 439/1.
)154( الجاحظ, البيان والتبيين 2/ 8.

)155( الم�شدر ال�شابق, ال�شفحة نف�شها.
)156( الجاحظ , البيان والتبيين 87/1.

)157( الم�شدر ال�شابق 92/1.
)158( الم�دن, ح�شن, بالغة الخطاب الإقناعي, �ص )300(.
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)159( المرجع ال�شابق , �ص )303(.
)160( عادل, عبداللطيف, بالغة الإقناع في المناظرة, �ص )233(.

اأعراب, حبيب, الحجاج وال�شتدلل الحجاجي, �شمن: الحجاج مفه�مه ومجالته   )161(
.177/2

 - البي�شاء  الدار  ال�شرق,  اأفريقيا  الإقناعي,  الخطاب  بالغة  في  محمد,  العمري,   )162(
المغرب, الطبعة الثانية, 2002م , �ص )90(.

)163( الجاحظ , البيان والتبيين 86/1.
)164( الجاحظ , البيان والتبيين 118/1.

)165( الم�شدر ال�شابق 118/1.
)166( انظر: الم�دن, ح�شن, بالغة الخطاب الإقناعي, �ص )304(.

)167( الجاحظ ,البيان والتبيين 8/2.
)168( الم�شدر ال�شابق 7/1.

)169( نف�شه 99/1.
)170( نف�شه 191/1.
)171( نف�شه 191/1.

ح�ليات  مجلة  خطاب,  بالغة  اأم  وج�ه  بالغة  العربية:  البالغة  حمادي,  �شم�د,   )172(
الجامعة الت�ن�شية, �ص )28(.

)173( انظر: ابن رم�شان, �شالح, الر�شائل الأدبية ودورها في تط�ير النثر العربي القديم 
)م�شروع قراءة( دار الفارابي, بيروت - لبنان, وكلية الآداب والفن�ن والإن�شانيات, 

من�بة - ت�ن�ص, و دار المعرفة للن�شر, ت�ن�ص, الطبعة الثانية, 2007م, �ص )120(.
)174( انظر: ك�هن, جان, وديك, فان, واآخرون, نظرية الأدب في القرن الع�شرين, ترجمة 
واإعداد: د. محمد العمري, اأفريقيا ال�شرق, الدار البي�شاء - المغرب, الطبعة الثالثة, 

2005م , �ص )132-117(.

)175( عادل, عبداللطيف, بالغة الإقناع في المناظرة , �ص )66(.
)176( انظر: �شم�د, حمادي, التفكير البالغي عند العرب, �ص )371(.

الحجاج,  نظريات  �ش�ء  فــي  الجاحظ  كتابة  علي,  محمد  علي  �شلمان,  انــظــر:   )177(
�ص)163(.

)178( الجاحظ, البيان والتبيين 136/1.
)179( الجاحظ, البيان والتبيين 7/2.
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)180( يحياوي, ر�شيد, التبالغ والتبالغية نح� نظرية ت�ا�شلية في التراث, دار كن�ز المعرفة, 
عمان - الأردن, الطبعة الأولى 1435هـ/ 2014م , �ص )296(.

)181( الجاحظ, البيان والتبيين 155/1.
)182( الم�شدر ال�شابق 116/1.

)183( الم�شدر ال�شابق 58/1.
ح�ليات   , خطاب  بالغة  اأم  وج�ه  بالغة  العربية,  البالغة  حمادي,  �شم�د,  انظر:   )184(

الجامعة الت�ن�شية, �ص )28(.
)185( الجاحظ, البيان والتبيين 116/1.

)186( الم�شدر ال�شابق 118/1.
)187( نف�شه 140/1.

ح�ليات  خطاب,  بالغة  اأم  وج�ه  بالغة  العربية,  البالغة  حمادي,  �شم�د,  انظر:   )188(
الجامعة الت�ن�شية, �ص )31(.

)189( الجاحظ, البيان والتبيين 118/1.
)190( يحياوي, ر�شيد, التبالغ والتبالغية, �ص )302(.

 , اأغ�شط�ص  الك�يت,  المعرفة,  عالم  الن�ص,  وعلم  الخطاب  بالغة  ف�شل,  ف�شل,   )191(
1992م, �ص )89(.
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الت�أويل اال�صتداليل يف ال�صورة الفنية

عند عبدالق�هر اجلرج�ين - الكن�ية اأمنوذج�ً

عبد�لرحمن �إكيدر)*(

تقديــــــــــم:
اهتمامها  من  انطالقًا  التاأويل  بمو�ضوع  ال��ق��راءة  نظرية  اهتمت 
بالقارئ الموؤول الذي اأعلت من �ضاأنه بو�ضفه محور العمل التوا�ضلي في 
اإنتاج  في  للموؤلف  م�ضاركًا  القارئ  هذا  يجعل  مما  وتاأويله،  الن�ص  فهم 
خالل  من  بيا�ضاته  ويمالأ  ف��ج��وات،  من  يعتريه  قد  ما  وي�ضد  الن�ص، 
اإعماله التاأويل واال�ضتدالل. وتزداد �ضعوبة هاتين العمليتين عند قراءة 
الن�ضو�ص االأدبية، خ�ضو�ضًا تلك المت�ضمة باالإيحاء والرمزية والت�ضوير 
اأ�ضا�ضية للك�ضف عن خبايا الن�ص  البالغي. حيث يغدو التاأويل محاولة 

الجمالية وكل ما هو م�ضكوت عنه.
ي�ضعى خطاب التاأويل اإلى م�ضاءلة الن�ضو�ص وخلق ج�ضور التفاعل 
في  والتنقيب  الن�ص  متون  في  الحفر  في  تكمن  فاأهميته  معها،  الدائم 
م�ضتوياته وتحديد معانيه ومقا�ضده، فترفع انغالقه وتزيل غمو�ضه وتفك 
الو�ضفية،  اأو  ال�ضطحية  القراءة  ينك�ضف فقط عبر  �ضفراته. فالن�ص ال 
بل من خالل �ضبر اأغواره وك�ضف اأن�ضاقه وتعالقاته. وهكذا يكون الن�ص 

)*( جامعة القاضي عياض - مراكش، المغرب.
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المكتوبة، حيث  اللغة  داخل  �ضيء  يقول كل  الذي ال  المتميز هو  االأدب��ي 
قواه  تعزز  اأعمق  اأخرى  بنيات  اإلى  االأول��ى  الداللية  بنيته  بذلك  يتجاوز 

الدالة القائمة على جنباته.
االإبحار  على  قادرًا  موؤهاًل  قارئًا  تتطلب  التاأويلية  القراءة  هذه  اإن 
والغو�ص في اأعماق الن�ص لك�ضف اأ�ضراره وخباياه، قارئًا ي�ضع اليد على 
وي�ضع  واحدة،  واحدة  ويعدها  الكلم  نظم  في  تعر�ص  التي  الخ�ضائ�ص 

ن�ضب عينيه ما وراء الن�ص وما ي�ضعى المتكلم اإلى اإي�ضاله.
بفكره  ي�ضتعين  ق��ارئ  اإل��ى  471ه�  الجرجاني  عبدالقاهر  دعا  لقد 
في  والبحث  الجمال  ومواطن  المزية  عن  باحثا  عقله  ويراجع  ورويته 
الن�ص متتبعًا �ضر اإبداعه وتفوقه. خ�ضو�ضًا اإذا كان هذا الن�ص متميزًا 

كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة للن�ص المعجز، يقول في هذا ال�ضدد:
»وجملُة ما اأردُت اأن اأبيَنه لك: اأنَّه البدَّ لكل كالٍم ت�ضتح�ضُنه، ولفٍظ 
ت�ضتجيدُه، من اأن يكوَن ال�ضتح�ضاِنك ذلك جهٌة معلومٌة وعلٌَّة معقولٌة واأن 
عيناه من ذلك  اإِلى العبارِة عن ذاك �ضبيٌل، وعلى �ضحِة ما ادِّ يكوَن لنا 
لْعَت منه على فوائَد جليلٍة،  دليٌل. وهو باٌب مَن العلِم اإذا اأنَت فتحَته اطَّ
ومعاٍن �ضريفة، وراأيَت له اأثرًا في الدين عظيمًا وفائدة ج�ضيمة، ووجْدَتُه 
اأنواٍع  واإ�ضالِح  التنزِيل  اإِلى  َيعوُد  ِفيما  الف�ضاد  َح�ْضم كثيٍر مَن  اإلى  �ضببًا 
ْن ُتَغاَلَط في َدعواك،  اأَ مَن الَخلل فيما يتعلُق بالتاأويل، واإنه ليوؤمنك ِمن 
اإليه،  تهدي  ال  ثم  ُهًدى  ت�ضتبيَن  اأن  عن  بك  ويْرباأ  َمْغزاك،  عن  وتداَفع 
وُتِدلَّ بعرفاٍن ثم ال ت�ضتطيُع اأن َتُدلَّ عليه واأْن تكون عاِلمًا في ظاهِر ُمَقلٍِّد، 
وُم�ضتبينًا في �ضورِة �ضاكٍّ واأن ي�ضاألك ال�ضائُل عن ُحجة َيْلقى بها الخ�ضَم 

في اآية من كتاب اهلل تعالى)1(.
وتاأويله  الن�ص  لفهم  اللغوية  وغير  اللغوية  خبراته  يوظف  فالقارئ 
اإجراء عملية  المتكلم من خالل  الذي عقده  الغر�ص  تاأوياًل يقترب من 
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اإعادة تركيبها حتى  ت�ضفير الدوال وتفكيك عنا�ضر الن�ص واأجزائه ثم 
اإال  ذلك،  له  يتاأتى  ولن  المق�ضود،  والمعنى  المراد  اإلى  القارئ  يهتدي 
القاهر  فعبد  الدقيق.  والنظر  التدبر  في  ومكابدة  وجهد  م�ضقة  بعد 
للو�ضول  تفكيره  ح�ضد  �ضرورة  اإلى  با�ضتمرار  القارئ  يدعو  الجرجاني 
اإلى الفهم الثاقب واإدراك المعنى ال�ضائب، مت�ضلحا بلطف النظر وقوة 
اإال  تاأبى  الذهن، والمواظبة على التدبر، وال�ضبر على التاأمل، وهمة ال 
االقتناع بالتمام. يقول عبدالقاهر الجرجاني: »فاإنك تعلم على كل حال 
اإال اأن  اأن هذا ال�ضرب من المعاني، كالجوهر في ال�ضدف ال يبرز لك 
ت�ضقه عنه، وكالعزيز المحتجب ال يريك وجهه حتى ت�ضتاأذن عليه، ثم ما 
اإلى وجه الك�ضف عما ا�ضتمل عليه، وال كل خاطر يوؤذن  كل فكر يهتدي 
له في الو�ضول اإليه، فما كل اأحد ُيفلح في �ضق ال�ضدفة، ويكون في ذلك 
من اأهل المعرفة، كما لي�ص كل من دنا من اأبواب الملوك فتحت له« )2(. 
اإلى بذل جهد لتحديد  القاهر الجرجاني  فهذه دعوة �ضريحة من عبد 
العالمات الم�ضفرة في الن�ص، وهذا يتطلب قارئا له قدرة على تاأويل ما 
الفنية  التقاط خ�ضائ�ضه  ال يف�ضح عنه ظاهر الن�ص حتى يتمكن من 

واالأ�ضلوبية. 

مفهوم التاأويل عند عبدالقاهر الجرجاني:
بهذا  اأخ�ص  عبارة  ههنا  »ولي�ص  بقوله:  التاأويل  الجرجاني  يعرف 
البيان من )التاأول(، الأن حقيقة قولنا : )تاأّولُت ال�ضيء(، اأنك تطّلبت ما 
لُت  يوؤول اإليه من الحقيقة، اأو المو�ضَع الذي يوؤول اإليه من العقل، الأن )اأوَّ
اإليه،  انتهى  اإذا  يوؤول(،  اإلى كذا  االأمر  )اآل  لُت من  وَتَفعَّ لُت  َفعَّ لُت(  وَتاأوَّ
ل(  )اأوَّ لُت( من  وَتاأوَّ لُت  )اأوَّ ولي�ص قول من جعل  المرجع =  و)الماآل(، 
ب�ضيء)3(«. فالكلمة تعني الرجوع واالرتداد، وتاأويل الكالم معناه تف�ضيره 

وتدبيره وتقديره.
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اإن مفهوم التاأويل عند عبد القاهر الجرجاني يتحدد من خالل ما 
تك�ضف عنه اآراءه المنتقدة لما تتبعه عند بع�ص النقاد والموؤولين الذين 
البيَت  رون  وُيَف�ضِّ اأكثر،  اأْو  تاأويَلْيِن  الواحِد  الكالم  في  يتاأولون  »�ضاروا 
ط كثيرًا  ُة الذي ورَّ َة تفا�ضيَر. وهو، على ذاك، الطريُق المزلَّ الواحَد عدَّ
اإلى هذا  الحاجِة  َة  �ضدَّ العاقُل  به  َيْعلم  مما  وهو  الَهَلكة،  في  النا�ص  من 
ُح عنده الُمْظِهُر الفني عنه.  الِعْلم، ويْنك�ِضُف معه َعَواُر الجاهِل به، ويفت�ضَ
ذاك الأنه قد َيْدفع اإلى ال�ضيِء ال ي�ضح اإالَّ بتقديِر َغير ما ُيريه الظاهُر، 
ثم ال يكوُن له �ضبيٌل اإلى معرفِة ذلك التقديِر اإذا كان جاهاًل بهذا العلم، 
الل«)4(. فهذا النمط الذي  ع عند ذلك في الَعَمى، ويقع في ال�ضَّ فيت�ضكَّ
الكالمي  ومذهبه  الدينية  لثقافته  باالأ�ضا�ص  راج��ع  الجرجاني  انتقده 
القراآني،  الن�ص  اإعجاز  اإثبات  في  منطلقاته  مع  ويتنافى  االأ�ضعري، 
معتبرا اأن �ضر االإعجاز والتفوق عبارة عن مزية هي بالمتكلم دون وا�ضع 
اللغة، وبالتالي فاإن التاأويل ال�ضحيح هو الذي يكون االأقرب اإلى غر�ص 

هذا المتكلم.  
وهكذا فاإن مرد انتقاد هذا المذهب التاأويلي الذي درج عليه هوؤالء 
يف�ضي  مما  والتف�ضير  التاأويل  مجال  لتو�ضيع  باالأ�ضا�ص  يعود  الموؤولون 
الجهل  من  �ضربا  الجرجاني  اعتبره  ما  وه��ذا  ال��ت��اأوي��الت،  تعدد  اإل��ى 
والخطاأ، وهذا اأمر يعزى اإلى �ضوء الفهم وعدم االإلمام بمبادئ التاأويل 
وقوانينه مما يجعل الن�ص بعيدا عن مق�ضدية موؤلفه، يفقد بذلك هويته 
مغر�ضة  لتكون  تنحرف  وقد  بل  �ضطحية،  القراءة  وتكون  وخ�ضو�ضيته، 
ومتع�ضفة، منتهكة ما ي�ضبو اإليه الن�ص وما يريد اأن يف�ضح عنه �ضاحبه. 
وغالبا ما يكون هذا االنتهاك عائدا اإلى �ضوء تاأمل اأو انطباع ذاتي يحمل 
اأحكام دون  اإ�ضدار  اأو من خالل  اأو يقزمه تقزيمًا  الن�ص ما ال يحتمله 
اأبعاد الن�ص واأ�ضراره،  التاأويل غير معزز بقرائن تك�ضف  تبرير، فيكون 
يقول  علته.  على  به  اأواالق��ت��داء  راأي  التباع  راجعا  اأي�ضا  يكون  قد  كما 
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في  َل  ت��اأوَّ قد  َمن  العلماِء  من  َترى  ذلك  »ومن  الجرجاني:  عبدالقاهر 
باعًا له، وال َترتاُب اأنه على ما  ال�ضيء تاأوياًل وَق�ضى فيه باأمٍر، فَتْعَتِقُده اتِّ
َل، وَتْبقى على ذلك االعتقاِد الزماَن الطويَل، ثم يلوُح لك ما  َق�ضى وتاأوَّ

َر«)5(.  تعَلم به اأنَّ االأمَر على ِخالف ما َقدَّ
تفاوتًا  النا�ص  فيه  يتفاوت  م�ضتويات  التاأويل  اأن  الجرجاني  يعتبر 

�ضديدًا، فمنه :
- ما يقرب ماأخذه وي�ضهل الو�ضول اإليه.

- ما ُيحتاج فيه اإلى قدر من التاأمل.
- ما يدق ويغم�ص حتى ُيحتاج في ا�ضتخراجه اإلى ف�ضل روية ولطف فكر.
والم�ضتوى الثالث هو االأعلى درجة ال يفهمه حق فهمه اإال من تدبر 
واأمعن التاأمل ومن كان له نظر يرتفع به عن طبقة العامة، فالجرجاني 
اأعماق  في  يغو�ص  تاأويلهم، فهناك من  القراء ح�ضب م�ضتوى  بين  يميز 
ويبلغ  العميقة  الن�ص  معاني  لي�ضتخرج  حد�ضه  اإعمال  في  ويكد  الن�ص 
مقا�ضده الخفية، وهناك من ال يفهم من الن�ص اإال مقا�ضده الظاهرة. 
فكتابات عبد القاهر ت�ضي بعدم ر�ضاه عمن يقف في قراءته على ظواهر 
الن�ضو�ص وظواهر �ضورها الفنية في تف�ضير اآيات القراآن، الأن في ذلك 

اإف�ضاد المعنى واإبطال الغر�ص.
والمعايير  المنطلقات  على �ضحة  التاأويل  الجرجاني �ضحة  يوؤ�ض�ص 
التي ي�ضتعين بها الموؤول في تاأويله للن�ص من معارف وخبرات، وي�ضوق 
لنا مثاال لف�ضاد تاأويل بيت �ضعري ب�ضبب ف�ضاد المنطلقات والجهل بعلم 
، واإْن كان معلومًا  النحو واأ�ضوله وقوانينه، »وف�ضاد هذا و�ضبهه من الظنِّ
ر اأْن  وَّ ظاهرًا، فاإنَّ ههنا ا�ضتدالاًل لطيًفا تكثر ب�ضببه الفائدة. وهو اأن ُيت�ضَ
يعَمَد عاِمٌد اإلى نْظم كالٍم بعينِه فُيزيله عِن ال�ضورِة التي اأراَدها الناظُم 
َله  ُيَبدِّ اأَو  عه،  مو�ضِ لفظًا عن  منه  َل  ُيَحوِّ اأَن  غير  عليه، من  وُيْف�ِضدها  له 
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ْرَت  َك اإْن قدَّ ر �ضيئًا من ظاهر اأمرِه على حاٍل. مثاُل ذلك: اأنَّ بغيره، اأو ُيغيِّ
في بيت اأبي تمام:           

لعاب الأفاعي القاتالت لعابه            واأَْرُي الَجنى ا�ستاَرْته اأْيٍد عوا�ِسُل
اأنَّ »لعاَب االأفاعي« مبتداأٌ و»لعاُبه« خبٌر، كما ُيوِهُمه الظاهر، اأف�ضْدَت 
ه  عليه كالَمه، واأبطْلَت ال�ضورَة التي اأرادها فيه. وذلك اأنَّ الغر�َص اأْن ُي�َضبِّ
مداد قلمِه بلعاب االأفاعي، على معنى اأنه اإذا كتب في اإقامة ال�ضيا�ضات 
ه ِمداَدُه باأْري الجَني، على معنى  اأتلف به النفو�ص، وكذلك الغر�ص اأْن ُي�َضبِّ
َل به اإلى النفو�ص ما َتْحلو مذاَقُته  الِت اأو�ضَ اأنه اإِذا كَتَب في العطايا وال�ضِ
كان  اإِذا  يكوُن  اإنما  المعنى  واللذَة عليها. وهذا  ال�ضروَر  واأْدَخل  عندها، 
»لعاب  يكون  اأنت  تقديرك  فاأما  االأفاعي« خبًرا،  و»لعاب  »لعاُبه« مبتداأ، 
وَيْخرُج  َة،  البتَّ منه  وَيْمَنع  ذلك  فُيْبِطل  خبرًا  »لعاُبه«،  و  مبتداأ  االأفاعي« 
اأبي تمام، وهو  ُم��رادًا في مثل َغَر�ص  اأن يكوَن  اإلى ما ال يجوُز  بالكالم 
»االأْرَي«  ه كذلك  وي�ضبِّ بالِمداد،  االأفاعي«  »لعاَب  ه  ُي�َضبِّ اأْن  اأراَد  يكون  اأْن 

به«)6(.
يوؤكد الجرجاني اأن تجاوز اإ�ضكاالت التاأويل رهين باإعمال اال�ضتدالل، 
والمق�ضود هنا باال�ضتدالل االنتقال من اأ�ضياء ظاهرة حا�ضرة اإلى اأخرى 
وحجاج،  وتدليل  برهنة  عمليات  يتطلب  االنتقال  وه��ذا  غائبة،  باطنة 
ي��رادف  يكاد  وا���ض��ع  »ب��اب  ب��اأن��ه  اال���ض��ت��دالل  المبخوث  �ضكري  وي��ع��رف 
بينهما ب�ضورة من  اأ�ضا�ص وجود تالزم  قول على  اإلى  قول  االنتقال من 
تاأويل  يواكبه  اأن  بال�ضرورة  ي�ضتدعي  المعنى  ال�ضور«)7( واالنتقال بهذا 
�ضائب يتاأ�ض�ص على تحليل منطقي عقلي، فالتاأويل ال يدرك اإال بالفكر في 
تح�ضيله، واإعمال اال�ضتنباط والقيا�ص واالجتهاد، ويت�ضح هذا االأمر في 
الن�ضو�ص التي تت�ضمن جانبًا اإبداعيًا خالقًا متمثاًل في ال�ضور البالغية 
من ت�ضبيهات وا�ضتعارات ومجازات وكنايات. فالباحث في هذه ال�ضور 
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الفنية في كتابي الدالئل واالأ�ضرار �ضيتبين له اأن عبد القاهر الجرجاني 
ي�ضع �ضرط اإعمال تاأويل ا�ضتداللي لفهم هذه ال�ضور، منبها اإلى اأن هذه 
ال�ضور لي�ضت مجرد تو�ضعة في اللغة اأو مجرد تفنن وت�ضرف في الوجوه 
التي ت�ضمح بها، اإن االأمر يتعدى ذلك ليبحث في االأغرا�ص وما تنطوي 
عليه من المعاني الخفية، ويبرز هذا اال�ضتلزام خ�ضو�ضا عند معالجته 

للكناية.
الكناية والتاأويل ال�ستدللي:

يعرف عبدالقاهر الجرجاني الكناية بقوله: »والمراد بالكناية ههنا 
اأن ُيريد المتكلُم اإثباَت معًنى من الَمعاني، فال يذُكُره بالّلفِظ المو�ضوِع 
له في اللُّغة، ولكْن َيجيُء اإلى معنى هو تاليِه وِرْدُفه في الوجود، فيومئ به 
جاد«، يريدوَن  اإليِه، ويجعلُه دلياًل عليه، مثال ذلك قوُلهم: »هو َطويُل النِّ
طويَل القامة »وكثيُر رماِد الِقْدر« َيْعنون كثيَر الِقرى وفي المراأة: »َنوؤوُم 
فقد  اأْمَرها،  َيكفيها  َمْن  لها  مَخْدومة،  ُمْترفٌة  اأنها  والمراُد  حى«،  ال�ضُّ
اأرادوا في هذا ُكله، كما َترى، معًنى، ثمَّ لم َيْذُكروه بلفِظه الخا�صِّ به، 
لوا اإِليه ِبِذْكر معًنى اآخر ِمْن �ضاأِنه اأن َيْردَفه في الوجود، واأْن  ولكّنُهم َتو�ضَّ
كُثَر  واإِذا  ؟  النجاُد  اإذا طالْت طاَل  القامَة  اأنَّ  َترى  اأَفال  كاَن.  اإذا  يكوَن 
الِقرى كُثَر َرماُد الِقْدر؟ واإِذا كانِت المراأُة ُمْترفًة لها َمْن َيكفيها اأَْمَرها، 

حى ؟«)8(.  َرِدف ذلك اأَْن تناَم اإلى ال�ضُّ
المعاني  طريق  عن  يكون  الكناية  فهم  اأن  الجرجاني  اأ�ضار  وق��د 
المدركة بالعقل والتدبر والبحث في ما وراء العبارة من دالالت عميقة، 
فاالأخذ  ال�ضطحية.  بنيتها  في  تظهره  ما  اأي  اللفظ،  طريق  عن  ولي�ص 
الكالم  و»اإلى تحريف  المق�ضود  الغر�ص  اإبطال  اإلى  يوؤدي  بالظاهر قد 
الحثُّ على  به  المراَد  اأنَّ  المعنى عن جهته. وذاك  واإزال��ة  عن �ضورته، 
ل ذلك  النظِر، والتقريُع على َتْركه، وذمُّ َمْن ُيِخلُّ به َويغفل عنه. وال َيْح�ضُ
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َيْفَقه بقلبِه وال  باأْن يكوَن قد ُجِعل من ال  واإالَّ  ْمُته،  اإال بالطريِق الذي قدَّ
ر، كاأنه لي�ص بذي قلٍب، كما ُيْجَعل كاأنه جماٌد، وكاأنه مْيٌت  َيْنُظر وال َيتفكَّ

ال َي�ْضعر وال ُيِح�ّص«)9(.
اإن المهمة هنا موكولة للقارئ ليكت�ضف من خالل تفاعل تاأويلي ما 
من  اإال  يتحقق  اأن  يمكن  ال  التاأويل  م�ضروعية  فمعيار  المتكلم،  يق�ضده 
للملفوظ،  المت�ضمن  العام  ال�ضياَق  الُموؤول(  ا�ضتح�ضار )المتلقي  خالل 
اإ�ضافة اإلى معارفه وخبراته وا�ضتدالالته المنطقية، ليميز بذلك المعنى 
من معنى المعنى بتعبير عبد القاهر الجرجاني، اأو التاأويل الحرفي من 

التاأويل اال�ضتعاري بتعبير )اإمبرتو اإيكو(. 
لقد تطرق الجرجاني لمو�ضوع الكناية �ضمن مبحث معنى المعنى، 
اأولى )لغوية( مفهومة من ظاهر اللفظ  حيث تتحول االألفاظ من داللة 
اإلى داللة ثانية )بالغية( ت�ضتنبط عن طريق التاأويل والعقل. يقول حميد 
الأن  اإال  يتم  ال  االأول  المعنى  من  الثاني  المعنى  »وا�ضتنباط  لحمداني: 
المتكلم حقق في كالمه ما يجعل القارئ قادرا على التو�ضل اإلى المعنى 
الثاني عن طريق اال�ضتدالل. والجرجاني يقدم كالمًا مف�ضاًل في هذا 
الجانب عن دور كل من المتكلم وال�ضامع، فاالأول �ضاحب القول والثاني 
�ضرورة  يتطلب  واال�ضتدالل  اال�ضتنباط  وه��ذا  م�ضتدل«)10(.  م�ضتنبط 
المعاني  اإلى نظر ثاقب اللتقاط تلك  اإ�ضافة  التوفر على ملكات عالية، 
العميقة، خ�ضو�ضًا اإذا علمنا اأن الكناية تختلف عن اال�ضتعارة في كون 
لل�ضامع/  يمكن  اإذ  الثانية،  بخالف  وا�ضحة  غير  االأول��ى  في  القرينة 
القارئ اأن يحملها على حقيقتها، فالكناية كما اأ�ضار البالغيون تتاأ�ض�ص 
اإليه  تلمح  بل  بالمعنى  ت�ضرح  ال  فهي  الت�ضريح،  وعدم  التعري�ص  على 

وتومئ اإلى المراد ذكره.
ومن االأمثلة ال�ضهيرة التي �ضاقها عبدالقاهر الجرجاني، نذكر قوله: 
»اأال ترى اأنك لما نظرت اإلى قولهم: )هو كثير رماد القدر(، وعرفت منه 
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اأنهم اأرادوا اأنه كثير القرى وال�ضيافة، لم تعرف ذلك من اللفظ، ولكنك 
عرفته باأن رجعت اإلى نف�ضك فقلت: اإنه كالم قد جاء عنهم في المدح، 
بكثرة  يدلوا  اأن  اأرادوا  اأنهم  اإال  فلي�ص  الرماد،  بكثرة  للمدح  معنى  وال 
الرماد على اأنه تن�ضب له القدور الكثيرة، ويطبخ فيها للقرى وال�ضيافة، 
واإذا  تحتها،  الحطب  اإحراق  كثر  القدور  في  الطبخ  كثر  اإذا  الأنه  وذلك 
قدمه  الذي  المثال  اإن  المحالة«)11(.  الرماد  كثر  الحطب  اإح��راق  كثر 
مجموعة  ي�ضتلزم  القدر()12(،  رماد  كثير  )هو  الجرجاني  القاهر  عبد 
من الخطوات الذهنية واللغوية لفهم ما يق�ضده المتكلم، بدءا بتحديد 

الغر�ص والمعنى و�ضواًل اإلى المبنى.
اأن  اأن يبين من خالل قوله )هو كثير رماد القدر(  فالمتكلم يريد 
الداللة  توليد  في  التدرج  يتطلب  وهذا  وكريم،  م�ضياف  االإن�ضان  هذا 

والمعاني وفق المتتالية االآتية والتي ي�ضتلزم بع�ضها بع�ضا :
هذا االإن�ضان م�ضياف وكريم       كثرة �ضيوفه         كثرة االآكلين      
كثرة الطبخ          كثرة االح��ت��راق         كثرة الرماد       هو كثير رماد 

القدر . 
فيتبين  القريب،  معناها  في  اأوال  العبارة  هذه  فيتلقى  المتلقي  اأما 
التخاطب،  واأطرف  ال�ضياق  وا�ضتح�ضاره  الخلفية  معرفته  له من خالل 
اأن كثرة الرماد لي�ضت في ذاتها مما يحمد به االإن�ضان، مما يجعل هذا 
المعنى القريب الذي ت�ضي به االألفاظ م�ضتبعدا، ويجعله يفكر في المعنى 
البعيد الذي ال يك�ضفه اللفظ الظاهر، فيقوم بعملية تاأويلية مبنية على 
اال�ضتدالل المنطقي، ينتقل من خاللها من المعنى الحرفي اإلى المعنى 
اإلى  اللفظ(  )ظاهر  المبنى  من  تتدرج  عك�ضية  عملية  وهي  الكنائي، 

المعنى )غر�ص المتكلم(:
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هو كثير رماد القدر       كثرة الرماد      كثرة االحتراق       كثرة 
الطبخ        كثرة االآكلين       كثرة �ضيوفه      هذا االإن�ضان م�ضياف وكريم. 
اإن تاأويل هذه العبارة يفر�ص نوعًا خا�ضًا من القراء، ممن لهم دراية 
بالثقافة العربية، فاالأمر هنا يتعلق بطبيعة البيئة البدوية/ ال�ضحراوية 
ح�ضن  في  المتوارثة  واالأع���راف  العريقة  بالتقاليد  المت�ضمة  العربية 
العرب، يدل على رفعة �ضاحبه  والمروءة. فالكرم من �ضيم  اال�ضت�ضافة 
ومكانته، ولهم في ذلك ق�ض�ص و�ضواهد ت�ضرب بها االأمثال. ف�ضياق ورود 
عبارة )هو كثير رماد القدر( �ضياق مدح، وكل حديث عن كثرة الرماد 

بمعزل عن �ضياق المدح ال معنى له. االأمر نف�ضه ينطبق عند قولنا: 
اأن ال�ضحى  - )نوؤوم ال�ضحى()13(: امراأة تنام حتى ال�ضحى )ومعلوم 
َيكفيها  َمْن  لها  بنف�ضها  عماًل  تبا�ضر  ال  ام��راأة   - الن�ضاط(  وقت  هو 

اأَْمَرها من خدم وح�ضم - امراأة مترفه ومنعمة. 
- )طويل النجاد()14(: النجاد ما وقع على العاتق من حمائل ال�ضيف، 
فعندما يكون النجاد طوياًل - يدل بالقطع على اأن الذي يرتديه طويل، 

فاأراد اأن ياأتي بطول قامته فاأتى ب�ضيء الزم للطول.
- قول ابن هرمة: )وال اأبتاُع اإِالَّ قريبَة االأَجِل(.

يعلق عبدالقاهر على اأنه لي�َص ِمْن َلْفِظ ال�ضعر عرفت اأنَّ ابَن َهْرمة 
َح باأنه م�ضياٌف، ولكنك عرْفَته بالنَّظِر اللطيِف،  اأراَد بهذا القول »التمدُّ
ح ِبظاهِر ما َيُدلُّ عليه اللفُظ من ُقْرِب اأَجِل  وباأْن عِلْمَت اأنه ال معنى للتمدُّ
َي�ْضتريِه  ما  َي�ْضتري  اأنه  اأراَد  اأَنه  فعلْمَت  تاأوياًل،  له  فطلْبَت  َي�ْضتريِه،  ما 
لالأَ�ضياف، فاإِذا اأ�ضترى �ضاًة اأو بعيرًا، كان قد ا�ضترى ما قد َدنا اأجلُه، 

الأنه ُيْذبُح وُيْنحُر عن َقريٍب«)15(.
هذه  فهم  في  اال�ضتدالل  دور  مبرزًا  الجرجاني  عبدالقاهر  يقول 
اأو  اأو قلت : )طويل النجاد(،  الكنايات: »اإذا قلت: )هو كثير الرماد(، 
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قلت في المراأة: )نوؤوم ال�ضحى(، فاإنك في جميع ذلك ال تفيد غر�ضك 
الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي ُيوجبه 
ظاهره، ثم يعقل ال�ضامع من ذلك المعنى، على �ضبيل اال�ضتدالل، معنى 
ثانيا هو غر�ضك، كمعرفتك من )كثير رماد القدر( اأنه م�ضياف، ومن 
)طويل النجاد( اأنه طويل القامة، ومن )نوؤوم ال�ضحى( في المراأة اأنها 

مترفة مخدومة، لها من يكفيها اأمرها«)16(.
فاأ�ضا�ص فهم هذه الكنايات هو اإعمال تاأويل ا�ضتداللي يراعي جملة 
من االعتبارات اللغوية وغير اللغوية التي تت�ضافر من اأجل تحقيق المعنى 

الذي اأراده المتكلم، من ذلك: 
لتلك  تكون  اأن  ي�ضتدعي  ال��ذي  الن�ضي  اللغوي  ال�ضياق  تحديد   -
االختيارات �ضبغة اأ�ضلوبية. ف� »الن�ص عند الجرجاني ال يف�ضي بمكنونه 
مكوناته  عن  بمعزل  �ضرفًا  ذاتيًا  ت��اأوي��اًل  يوؤوله  ال  والمخاطب  وح��ده، 
المعنى  بهذا  تعود  ولكنها  تعني،  ذاتها  العبارة في حد  تكوينه.  ونظامه 
فتعني به معنى اآخر، والمخاطب مطالب با�ضتك�ضاف هذا المعنى االآخر 

وتحديده«)17(.
- دراية المتلقي الموؤول بالمقام والظروف الخارجية، ف� »اال�ضتدالل 
ولي�ص  والمخاطب،  المتكلم  بين  م�ضتركة  مرجعية  على  يوؤ�ض�ص  اإنما 
ا�ضتدالال حرا، فاإذا لم يعرف المخاطب من قول القائل )فالن كثير رماد 
القدر( اأنه م�ضياف، اأو يعرف من قوله عن امراأة اإنها )نوؤوم ال�ضحى( 
اأنها تعي�ص عي�ضة مترفة ... اإلخ، لم يتي�ضر له اال�ضتدالل على تلك المعاني 
الثواني، وانتهى به االأمر عندئذ اإلى الوقوف على المعاني االأوائل، التي ال 

تتعلق بمطلب المتكلم«)18(.
- امتالك الموؤول لثقافة توجه فهمه وتاأويله.

- التدرج في اال�ضتنباط واإعمال العقل واال�ضتدالل المنطقي.
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الكنائية رهين بامتالك  بالعبارة  فاإن: تحديد المق�ضود  وختاماً 
من  اأمكن  ما  واأق��رب  مقبوال  تاأويله  تجعل  التي  اال�ضتدالل  ملكة  الموؤول 
غر�ص المتكلم، ويتحقق بذلك التوا�ضل المن�ضود. لقد �ضعى عبد القاهر 
الجرجاني اإلى تر�ضيخ هذا المبداأ عند القارئ، يحثه دائما على اإعمال 
فكره وب�ضيرته لك�ضف تلك الخبايا والدقائق التي تكتنف الكناية ب�ضكل 
خا�ص ومختلف ال�ضور ال�ضعرية ب�ضكل عام، مما يجعل الن�ص بعيدًا عن 
اإلى  به  وتنحرف  اأي�ضًا عن مق�ضديته  تبعده  التي قد  التاأويالت  فو�ضى 

دروب لم تكن اأ�ضاًل في ح�ضبان موؤلفه.
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يف بالغة الن�ص النرثي القدمي
خطب الإمالك منوذجاً

عبدالرحمن رجاء اهلل ال�سلمي)*(

المقدمـــــة:
الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وال�سالة وال�سالم على 
خاتم الأنبياء والمر�سلين �سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين وبعد:
فاإن النثر الفني يمثل مادة اأدبية وا�سعة ومتنوعة، يتمثل ذلك في حجم 
المادة النثرية، وتعدد مجالتها، واأجنا�سها وتباين اأنواعها، فعلى �سبيل 
المثال حفظت لنا المو�سوعات الأدبية فنونًا نثرية مختلفة ومتعددة مثل: 
والق�س�ص  والو�سايا،  والتوقيعات،  الكهان،  و�سجع  والأمثال،  الخطابة، 
وادر، والمقامات والمناظرات، اإلى غير ذلك من  رف والنَّ باأنواعه، والطُّ
التي  نة  المدوَّ الن�سو�ص  اأن حجم  يوؤكد  مما  الأخرى،  النثرية  الأجنا�ص 
على  الهجري  ال�ساد�ص  القرن  اإلى  الجاهلي  الع�سر  من  ب��دءًا  و�سلتنا 

�سبيل المثال تفوق مثيالتها في الح�سارات واللغات الأخرى.
كما اأنها مادة تت�سم بالغناء والخ�سوبة، واأمارة ذلك يعود اإلى تعدد 
الأطر والمجالت التي عالجتها، فقد ا�ستطاعت هذه الن�سو�ص النثرية اأن 
ت�سّور لنا بيئة تلك المجتمعات على اختالف اأزمنتها واأمكنتها، وت�سف 

)*( كلية اآلداب جامعة الملك عبدالعزيز - قسم اللغة العربية.
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طبيعة العالقة القائمة بين النا�ص، وتك�سف ثراء مفاهيمهم المعرفية، 
الحياة  ت�سوير  في  واأهميته  الفني  النثر  قيمة  على  ي��دل  ال��ذي  الأم��ر 
الجتماعية، وتقوية الروابط، وبناء العالقات بين الأفراد والجماعات، 
وتعد الخطابة من اأبرز تلك الأجنا�ص النثرية التي ا�سطلعت بتاأدية هذه 

المهمة على اأكمل وجه.
والمتاأمل في الدر�ص الحديث، يلحظ عزوفا في الدرا�سات البالغية 
رغم  القديمة،  النثرية  الن�سو�ص  تناولت  التي  المتخ�س�سة  والنقدية 
قيمتها المعرفية والأدبية، وما تثيره من ق�سايا نقدية وجمالية جديرة 
نثري  جن�ص  لختيار  لي  حافزا  العزوف  هذا  وكان  والدرا�سة.  بالبحث 

قديم تمثل في »ُخطب الإمالك« ودرا�سته درا�سة بالغية تحليلية.
وهذا النوع من الخطب يمتاز بفروقات نوعية، و�سمات بالغية، مغايرة 

من حيث ال�سكل، وال�سيغ، و طريقة الأداء عن اأنواع الخطب الأخرى.
وكانت »ُخطب الإمالك« من العادات والر�سوم التي عرفها المجتمع 
الع�سر  في  الجتماعي  ال�سلوك  مظاهر  من  ومظهرًا  الإ���س��الم  قبل 
الجاهلي، وهو اإجراء ي�سبق عقد الزواج ليتعرف كل من اأهل الزوجين 
على الآخر، ويكون الإقدام بعد ذلك على معرفة وب�سيرة. وهي تقاليد 
ا�ستمدت من طبيعة العالقات الجتماعية بين الرجل والمراأة، والأوا�سر 
التي تربط بين القبائل والأ�سر، ثم تطورت هذه العالقات والو�سائج بعد 
ظهور الإ�سالم، وُتوجت بما منحه الدين الإ�سالمي من حقوق وواجبات 

تنظم الحياة، وتزيد من عمقها الجتماعي.
اأهل  اإلى  الخاطب  يتقدم  اأن  يْخِطُبون  العرب حين  عادة  وكان من 
ذلك،  في  رغبته  فيبدي  والم�ساهرة،  الزواج  منهم  يلتم�ص  المخطوبة 
ويذكر من ف�سائله ومزاياه ما يكافئ ف�سائل القوم الذين يخطب منهم، 

فيرد عليه اأهل المخطوبة بما ينا�سب المقام.
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من هذا فُخطب الإمالك هي: الخطب التي تلقى في مجال�ص عقد 
الإمالك من راغب الزواج اأو وليه، وردِّ ولي المخطوبة بما ينا�سب طلبهم 

من قبول اأو رف�ص.
وخطب الإمالك من اأ�سد اأنواع الخطب بناء، واأحكمها �سنعة، وكان 
قول  ذلك  ومن  فيها،  بارعًا  كان  اإذا  الخطيب  �ساأن  من  ُيعُلون  ال�سعراء 

»اأبي م�سمار العكلي« يمدح خطيبًا ا�سمه عامر:
هلل درُّ عامـــــــــــــــــــٍر اإذا نطـــــــــــــــــــــق        في »َحفل اإمالٍك« وفي تلك الِحلَْق)1( 
وقد �سهد ل�سعوبة خطبة الإمالك عمر بن الخطاب - ر�سي اهلل 
عنه -، فقد روي عنه اأنه قال: »ما يت�سعُدني كالٌم كما تت�سعدني ُخطبة 

النكاح«)2(.
ي�سعر  ك��ان  بيانه  وق��وة  ف�ساحته  رغ��م   - عنه  اهلل  ر�سي   - فعمر 
بم�سقة كبيرة، و�سعوبة بالغة في اإعداد خطبة الإمالك، ورغم �سعوبتها 
وم�سقتها، حفلت الم�سادر الأدبية بعدد ل باأ�ص به من هذه الخطب؛ كانت 
مراآًة �سادقة لحياة قائليها، ومظهرًا من مظاهر الحياة الجتماعية التي 

ت�سور عالقة النا�ص فيما بينهم.
ا كان جن�ص الخطبة من النثر الفني الذي »يق�سد به �ساحبه  ول�مَّ
اإلى التاأثير في نفو�ص �سامعيه، والذي يحفل فيه من اأجل ذلك بال�سياغة 
الفعل  على  ينبني  توا�سليا  خطابا  كونه  جانب  اإلى  الأ�سلوب«)3(  وجمال 
تمنح  التي  بالآليات  يتو�سل  الذي  البالغي  بالتاأثير  المدعوم  الإنجازي 
اإلى  عمدت  واح��د؛  اآن  في  والإم��ت��اع  الإقناع  خ�سائ�ص  النثري  الن�ّص 
القراءة المتاأنية في هذا الن�ّص النثري، فوجدته ي�ستمل على م�سامين 
بين  الجتماعية  الروابط  وتعميق  العالقات،  بناء  في  ت�سهم  معرفية 
بالوجازة  مت�سمًا  والن�سب،  بالم�ساهرة  يرتبطون  وَمن  والأقارب  الأ�سر 
في التعبير، واختيار الكلمات الموحية، وال�سورة البالغية المعبرة؛ مما 

دفعني اإلى اختياره مو�سوعًا للبحث والمدار�سة.
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هيكل الدرا�سة:
قامت هذه الدرا�سة بعد المقدمة على تمهيد وثالثة مباحث وخاتمة، 

وقد �سمل التمهيد:
- مفهوم خطبة الإمالك.

- ر�سوم خطبة الإمالك وطريقة اأدائها.
- �سعوبة خطبة الإمالك وم�سقتها.

المبحث الأول: مفهوم الح�سر والعّي في الخطابة واأ�سبابه.
المبحث الثاني: المعاني والأفكار التي تناولتها خطب الإمالك.

    المبحث الثالث: بنية خطبة الإمالك وتناولت فيه:
اأوًل: جماليات البناء الخارجي وفيه:

- براعة ال�ستهالل.
- ح�سن التخل�ص.

 - �سلب المو�سوع.
- الخاتمة.

ثانياً: جماليات الأداء الفني وفيه:
- الن�سيج اللغوي.
- البنية الإيقاعة.
- الت�سوير الفني.

- الوحدة المو�سوعية.
ثم جاءت الخاتمة التي ت�سمنت اأهم نتائج البحث وتو�سياته.
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منهج البحث:
اأما بخ�سو�ص المنهج الذي اتبعته، فقد اجتهدت اأن يقوم هذا البحث 
على المنهج الفني المتكامل، الذي يفيد من جميع المناهج النقدية متخذا 
وي�ستك�سف  معه  يلتحم  للدرا�سة  م��دارًا   - الخطبة   - النثري  الّن�ص  من 
التي  ال�سمات  الك�سف عن  في  فعاليته  له  وهو منهج  اأبعاده وخ�سائ�سه، 
تميز بالغة الن�ّص النثري، في بعديه المعرفي والجمالي. وذلك في �سوء 

ال�سياق الثقافي الذي انبثق عنه، والغايات التي �سيغ من اأجلها.
واهلل اأ�ساأل اأن يلهمني ال�سواب، واأن يجعل هذا البحث لبنة �سالحة؛ 
لإبراز مكانة تراثنا النثري على وجه الخ�سو�ص، و�سلى اهلل و�سلم على 

نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين.
التمهيــــد:

 اأوًل: مفهوم خطب الإمالك:
مادة »َخَطَب« في المعاجم اللغوية تدل على معاٍن منها: 

اأم  ذلك  عظم  �سواٌء  المخاطبة  فيهما  تقع  اللذان  و»ال�ساأن«  »الأم��ر«   -
�سغر، فيقال: َخْطٌب وُخُطوٌب)4(. ومنه قوله تعالى: {ہ ھ ھ 

ھھ})5(.
- »المواجهة والمراجعة في الكالم« بمعنى: الخطاب ومنه، المخاطبة، 

مفاعلة من الخطاب والم�ساورة)6(.
مو�سع  فيو�سع  الخطيب،  به  يتكلم  الذي  للكالم  »ا�سم  والخطبُة 
والجمع:  الُخْطَبة،  ح�سن  خطيٌب:  ورج��ل  ُخ��َط��ٌب،  وجمعها  الم�سدر؛ 

ُخَطَباء، وَخُطَب - بال�سم - خطابًة : اأي �سار خطيبًا«)7(.
وا�ستق ذلك من »الخطب« وهو الأمر الجلل؛ لأنه اإنَّما يقام بالخطب 

في الأمور التي تجلُّ وتعظم«)8(.



في بالغة النص النثري القدمي - خطب اإلمالك منوذجاً

20
14

بر 
تو

ك
- أ

هـ 
14

35
ة 

ج
حل

و ا
، ذ

 3
8 

دد
لع

ا

72

جـــــذور

والِمالك والإمالك: التزويج وع�قد النكاح، ي�قال: ق�د اأملكنا فالنًا 
ف�الٌن،  م�لك  ق��د  ت�زوج  اإذا  للرجل  وي�قال  اإياها)9(،  زوجناه  اإذا  فالنة 

و�سهدنا اإمالك فالن وِم�الكه وَم�الكه)10(.
وفي الأثر »من �سهد ِماَلَك امرئ م�سلم«)11(.

مجال�ص  في  تلقى  التي  الخطبة  هي  بال�سم-   - الإم��الك:  وُخطبة 
اأ�سراف  اأحد  اأو من  العاقد  اأو  وليه  اأو  ال��زواج  الإم��الك من راغب  عقد 
من  طلبهم  ينا�سب  بما  عنه  ينوب  من  اأو  المخطوبة  ولي  رد  ،ثم  القوم 

قبول اأو رف�ص)12(.
اأو  اأخيها  اأو  اأبيها  اإلى  المراأة  الجاهلية يخطبون  منذ  العرب  وكان 
وخطب  الذبائح  لهم  ونحرت  القوم  اجتمع  العقد  يوم  كان  فاإذا  عمها، 

خطباٌء من اآل الزوجين وح�سل اإ�سهاد الحا�سرين على قبول الزواج.
ف�سائلهم  من  ي��ذك��روا  اأن  يخطبون  حين  العرب  ع��ادة  من  وك��ان 
ومزاياهم ما يكافئ ف�سائل القوم الذين ُيْخَطُب منهم، فيرد عليهم اأهل 
المخطوبة بما ينا�سب المقام، وقد جرى العرف منذ الع�سر الجاهلي 

على هذا الأمر.
فيه  يحتفل  ال���ذي  الفني  النثر  جن�ص  م��ن  الخطابة  ك��ان��ت  ول��م��ا 
الإقناع  قوة  اإل��ى  �ساحبه  فيه  ويعمد  الأداء  وح�سن  الفنية  بال�سياغة 
التي  القوة  فكانت  الإمالك  خطباء  اإليها  عمد  الم�ستمعين  في  والتاأثير 
ال�سهر  ولهذا نجدهم يخطبون »في  الآخرين؛  وت�ستميل  اآراءهم  تدعم 
والزواج وابتغوا دائمًا في كالمهم اأن يوؤثر في نفو�ص �سامعيهم بما حققوا 

له من �سروب بيان وبالغة«)13(.
ولّما جاء الإ�سالم اأقرَّ خطبة الإمالك)14(؛ لما فيها من الم�سلحة، 
فالخطبة مبناها على الت�سهير والإعالن وجعل ال�سيء بم�سمٍع ومراأى من 
ا�ص وهذا مما يراد التما�سه في النكاح)15(  ليميز النكاح من ال�سفاح. النَّ
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وجعل  القدر،  جليل  ال�ساأن  عظيم  الأم��ر  في  اإل  تكون  ل  والخطبة 
النكاح اأمرًا عظيمًا في نفو�ص النا�ص من اأعظم المقا�سد التي حثَّ عليها 
اآيات اهلل الباهرة ، و�سنة من �سننه  اآية من  الإ�سالم. كي يبقى النكاح 

الكونية.
ثانياً: ر�سوم خطبة الإمالك وطريقة اأدائها:

من عادات العرب في الجاهلية - كما �سبق الإ�سارة اإلى ذلك - اأنَّهم 
في  الخاطب  وكان  عمها،  اأو  اأخيها  اأو  اأبيها  اإلى  المراأة  يخطبون  كانوا 
الجاهلية اإذا ق�سد اأهل بيت ليخطب منهم يقول لهم: »اأنعموا �سباحًا« 
رغبة  اأ�سبنا  فقد  زوجتمونا  فاإْن  ونظراوؤكم،  اأكفاوؤكم  نحن   « يقول:  ثم 
ا ل�سهركم حامدين، واإن رددتمونا لعلة نعرفها رجعنا  واأ�سبتمونا ، وكنَّ
الر�سا  نه  ي�سمِّ منا�سبًا  جوابًا  المراأة  اأمر  ولي  يجيب  ثم  عاذرين«)16(، 
الرف�ص  ي�سمنه  اأو  الرجل،  لذلك  خطبت  قد  ال��م��راأة  فتكون  والقبول 

فيح�سل بذلك العتذار.
وو�سف بع�ص اأهل الأخبار طريقة اأخرى من طرق خطب الإمالك 
عند بع�ص اأهل الجاهلية اإذ كان الرجل في الجاهلية ياأتي الحيَّ خاطبًا 
بعد  له  فيقال  خاطبًا،  جئت  اأي   ! »ِخ��ْط��ٌب  فيقول:  ناديهم  في  فيقوم 
الموافقة: ِنْكٌح ! اأي قد اأنكحناك، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها«)17(. 
في  للن�ساء  قري�ص  خطبة  م�سورًا  الجاحظ  يقول  اآخر  �سياق  وفي 
 - الن�ساء  خطبة  يعني   - الجاهلية  في  قري�ص  خطبة  »كانت  الجاهلية: 
با�سمك اللَُّهمَّ ُذِكَرْت ُفالنة)18( وفالن بها م�سغوف«)19(، فيجاب بقولهم: 

»با�سمك اللهم لك ما �ساألت، ولنا ما اأعطيت«)20(.
ثوبًا  ارتدت  اأنها  غير  الإم��الك  ا�ستمرت خطب  الإ�سالم  جاء  ولما 
التي  ور�سومها  بها  الخا�سة  اأ�سولها  لها  فاأ�سبح   ، القديم  ثوبها  يغاير 

تميزها عن غيرها من الخطب.
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على  قائمًا،  ل  جال�سًا  الخطيب  يخطب  اأن  الر�سوم  هذه  من  وكان 
خالف المعهود من حال الخطيب في جميع اأنواع الخطب الأخرى، حيث 
اعتاد الخطيب اأن يعتلي منبرًا، اأو يقف على �ُسُرف من الأر�ص اأو على 

ظهر دابة؛ لي�سرف على �سامعيه ، وليح�سل منهم التطلع اإليه)21(. 
الإمالك  بخطب  الخا�سة  الهيئة  هذه  عدي«  بن  »الهيثم  َبيَّن  وقد 

بقوله: » لم تكن الخطباء تخطب قعودًا اإل في خطبة النكاح «)22(.
حرجًا  لبع�سهم  ي�سبب  قد  الإمالك  خطبة  اأثناء  الخطيب  وجلو�ص 
اأْن  الذي يحتم عليه  والتميز  بالتدفق  �سعورًا  يمنحه  وقوفه  لأنَّ  وتبرمًا؛ 
يكون جريئًا في خطابته فاإذا خطب جال�سًا قّلت رغبته في تحبير القول 

وتجويده. فاإذا �سلم الخطيب من م�سقة ذلك امتدح لحذقه واقتداره.
ولهذا امتدح »الحارث الأعور« علي بن اأبي طالب، ر�سي اهلل عنه، 
ومحاربًا   ! كقائم  قاعدًا  ليخطب  ��ه  واإنَّ عليًا،  راأي��ت  لقد  واهلل   « بقوله: 

كم�سالم!«)23( يريد بقوله: قاعدًا اأي في خطبة النكاح والإمالك)24(. 
»اأخطب  ��ه:  واأنَّ عنه،  اهلل  ر�سي  بمعاوية،  يفاخرون  اأمية  بنو  وكان 

النا�ص قائمًا وقاعدًا، وعلى منبٍر وفي خطبة نكاح«)25(. 
ه ي�ستحب من الخاطب الإطالة ومن  اأنَّ ومن ر�سوم خطب الإمالك 
المخطوب اإليه التَّق�سير، وهذا ما اأ�سار اإليه »الجاحظ« بقوله: »وال�سنة 
والمق�سود  المجيب«)26(.  ر  وُيَق�سِّ الخاطب  اأن يطيل  النكاح  في خطبة 
بال�سنة في كالم الجاحظ الطريقة والمنهج الذي يحتذى به، وقد اأكد 
من  ت�ستحب  العرب  من  قري�ص  رج��الت  »كان  بقوله:  ذلك  »الأ�سمعي« 

الخاطب الإطالة ، ومن المخطوب اإليه الإيجاز«)27(.
بن  »عمر  اإلى)28(  خطب  الوليد«  بن  »محمد  اأنَّ  ذلك  اأمثلة  ومن 
جاز  بكالم  فتكلم   « رواي��ة  وف��ي  طويل)29(،  بكالم  فتكلم  عبدالعزيز« 

الحفظ«)30(. 
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اهلل  و�سلى  والكبرياء،  العزة  رَبّ  هلل  »الحمد  يجيبه:  عمر  فقال 
على محمد خاتم الأنبياء، اأّما بعد: فقد َح�ُسَن َظنُّ من اأودعك حرمته، 

واختارك ولم يختر عليك«)31(. 
ب�سدق  المراأة  اأهل  اإ�سعار  هي  الخاطب  اإطالة  من  الحكمة  ولعل 
الرغبة وجدية الختيار، بينما الإيجاز من المخطوب اإليه يدل على �سرعة 
»الأ�سمعي«  اإليه  اأ�سار  ما  وهذا  طالبة،  ل  مطلوبة  المراأة  لأن  الإجابة؛ 
لتدل  الإطالة؛  الرجل حرمته  اإلى  الخاطب  ي�ستحبون من  بقوله: »كانوا 

على الرغبة، ومن المخطوب اإليه الإيجاز؛ ليدل على الإجابة«)32(.
وال�سالة  وتمجيده،  اهلل  بحمد  ا�ستهاللها  اأي�����س��ًا،  �سننها  وم��ن 
وال�سالم على النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، وكان خلوها من ذلك منق�سة 

لقيمتها.
قا�سي« خطب امراأة من  فقد روى »الجاحظ« اأنَّ »الف�سل بن عي�سى الرُّ
تميم لنف�سه، فلما فرغ من خطبته قام اأعرابي منهم يجيبه فقال: »تو�سلت 
ففر�سك  ة،  �سنَّ اإلى  ودعوت  خير،  اإلى  وا�ستندت  بحق،  واأدليت  بحرمة، 

مقبول، وما �ساألت مبذول، وحاجتك مق�سية اإن �ساء اهلل تعالى«)33(.
كان  »ل��و  الأع��راب��ي:  خطبة  على  معلقًا  ذل��ك  بعد  »الف�سل«  فقال 
النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم،  اأوله، و�سلى على  الأعرابي حمد اهلل في 

لف�سحني يومئٍذ«)34(  يريد اأن يقول: لك�سف نق�سي بتمام قوله وكماله.

ثالثاً: �سعوبة خطبة الإمالك وم�سقتها:
�سهد بم�سقة خطب الإمالك »عمر بن الخطاب« ر�سي اهلل عنه، كما 
�سبق في قوله: »ما يت�سعدني)35( كالم كما تت�سعدني خطبة النكاح«)36(.
هذا ال�سعور الذي عبَّر عنه عمر، ر�سي اهلل عنه، بقوله »يت�سعدني« 
ينبئ عن حالة من المعاناة التي تنتابه وتثقل عليه، والتي تتمثل في �سورة 
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ية من �سيق النف�ص وكربة ال�سدر والرهق الم�سني وهو يبحث عن  ح�سِّ
مقاطع الكالم.

فعمر، ر�سي اهلل عنه، مع قوة بيانه وتفننه في �سروب القول كان 
ي�سعر بم�سقة خطب الإمالك وما تحدثه من جهد وعناء في نف�سه.

وقد حاول بع�ص النُّقاد تعليل قول »عمر« ر�سي اهلل عنه، في الم�سقة 
التي كان يعانيها حين يت�سدى لهذا ال�سرب من الخطابة دون غيره.

من  الوجوه  »ق��رب  اإل��ى  تعود  الم�سقة  هذه  اأنَّ  يرى  »المقفع«  فابن 
كان  اإذا  ولأنه  الحداق؛  اأجواف  في  الحداق)37( من قرب  ونظر  الوجوه 
�سوقه  �ساروا  المنبر  فاإذا عال  اأكفاء  نظراء  كاأنَّهم  كانوا  معهم  جال�سًا 

ورعية«)38(. 
والتم�ص بع�ص النقاد علًة اأخرى لتف�سير هذه الم�سقة حيث راأوا اأنَّ 
خطيب الإمالك ل يجد بدًا من تزكية نف�سه، اإْن كان يخطب لنف�سه  اأو 
تزكية من يخطب له، فلعل »عمر« ر�سي اهلل عنه، كره اأن ُيْمَدَح الخاطب 

بما لي�ص فيه فيكون قد قال زورًا وغرَّ القوم من �ساحبه)39(. 
وقد رف�ص »الجاحظ« هذا التعليل - بعد اإيراده - قائاًل: »َوَلَعْمِري 
اإنَّ هذا التاأويل ليجوز اإذا كان الخطيب موقوفًا على الخطابة، فاأما »عمر 
ابن الخطاب« - رحمه اهلل - واأ�سباهه من الرا�سدين فلم يكونوا ليتكلفوا 

ذلك اإل فيَمْن ي�ستحق المدح«)40(.
من  ي�سدر  اأن  ا�ستبعاد  اإل��ى  يعود  ال��راأي  لهذا  »الجاحظ«  ورف�ُص 
»عمر« ر�سي اهلل عنه واأمثاله من الخلفاء الرا�سدين نوع من المداهنة 
والتكلف في تزكية من ل ي�ستحق المدح، بينما ل غنى للخطيب في مثل 
ُب  ُتَرغِّ التي  هذا المقام من الإطراء المحمود للخاطب وبيان محا�سنه 

في مثله. 
وقد علق »العقاد« على هذين الراأيين بقوله: »كال القولين جائز في 
بيان وجه المخالفة بين طبع عمر والتَّكلم في محافل النكاح، فهو مطبوع 
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ا�ص كالم رجل يقود الرجال، ومطبوع كذلك على  على اأن يتكلم اإلى النَّ
ال�سدق الذي تثقل على �ساحبه المداهنة، وهي مما ل غنى عنه في هذا 

المقام ولو كان الخاطب من الأكفاء«)41(. 
والذي يظهر اأنَّ ا�ست�سعاب عمر، ر�سي اهلل عنه، لخطب الإمالك 
يرجع - كما راأى ابن المقفع - اإلى اأمور عدة تعود في جملتها اإلى طبيعة 
هذا النوع من الخطب، وما يتطلبه من ر�سوم مقررة واأ�ساليب مخ�سو�سة 
ونظر  ال��وج��وه،  من  الوجوه  فقرب  محيدًا،  عنها  الخطيب  ي�ستطيع  ل 
َعَداء)42(،  الحداق من قرب في اأجواف الِحَداق تجعل لخطبة الإمالك �سُ
وتورث ل�ساحبها اللَّجلجة والنقطاع والُبْهَر والعرق، ول ي�سلم من م�سقة 

ذلك اإل المطبوع الحاذق الواثق بغزارته واقتداره. 
الخطيب  نف�ص  في  يبعث  الجلو�ص  من  الإم��الك  خطب  تتطلبه  وما 
القول  تحبير  في  رغبته  يقلل  مما  اأكفاء؛  نظراء  وجل�ساءه  باأنَّه  �سعورًا 
المعتاد  النا�ص  وكالم  المجال�ص  حديث  ي�سبه  كالمه  ويجعل  وتجويده، 
الذي يخلو من الإثارة والنفعال ويحرمه من ا�ستخدام الإ�سارة والحركة 

اأثناء خطبته مما ي�سعف ن�ساطه ويقلل حيويته.
مرتفع،  على  وارت��ق��اوؤه  الخطيب  فوقوف  ذل��ك،  من  العك�ص  وعلى 

يمنحه �سعورًا بالتفرد والتميز، ويحتم عليه اأن يكون جريئًا منفعاًل.
في  والتفنن  المعاني  في  البتكار  على  الذي جبل  الخطيب  اأنَّ  كما 
ي�سعره  النوع من الخطب؛ مما  نف�سه مح�سورًا في هذا  الأ�ساليب يجد 
اأ�ساليب مخ�سو�سة الأمر الذي زاد  ب�سيق مجال القول وانح�ساره في 

من �سعوبتها على الخطباء.
اإع��داد خطب  المتاأخرة عن  الع�سور  في  ا�ص  النَّ بلغ من عجز  وقد 
اأنَّ غيرهم كان ي�سنعها لهم كما فعل الخطيب ابن  باأنف�سهم  الإمالك 
نباتة الفارقي)43( حيث �سنع خطبًا للنكاح يتلوها الخطباء في مجال�ص 
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جاهزة  خطب  وهي  وطريقتها  منوالها  على  ين�سجون  اأو  الإم��الك  عقد 
لنا  يف�سر  الواقعية؛ مما  وتناأى عن  الفني  ال�سدق  تفتقد  ونماذج معدة 

م�سقة هذا النوع من الخطب و�سعوبتها. 
المبحث الأول: مفهوم الح�سر والعّي في الخطابة:

اإجهادًا  الخطب  اأنواع  اأ�سد  تعد من  �سبق -  الإمالك - كما  خطب 
وما  والعناء،  الجهد  كثيرًا من  قائلها  تكلف  فهي  للخاطر،  وكدًا  للذهن 
يتهيوؤون  كانوا  حين  عليهم  وارتجَّ  والعيُّ  الح�سر  اعتراهم  الذين  اأكثر 

لإلقاء خطب الإمالك)44(.
وكان ال�سعراء يعلون من �ساأن الخطيب اإذا كان بارعًا فيها، كما في 

قول »اأبي م�سمار العكلي« يمدح خطيبًا ا�سمه عامر:

وقد علق »الجاحظ« على هذا بقوله: »واإنَّما ذكر خطب الإمالك؛ 
لأنهم يذكرون اأنه يعر�ض للخطيب فيها من الح�سر اأكثر مما يعر�ض 

ل�ساحب المنبر«)48(.
عن  العجز  وهو  واح��د،  بمعنى  وهما   ، العيِّ من  �سرب  والح�سر: 

الكالم، وعدم القدرة على النطق)49(.
َر الرجل: اإذا  يقال: ح�سر الرجل: اإذا �سيق عليه واأحيط به، وَح�سِ
لم يقدر على الكالم، وح�سر �سدره: اأي �ساق والح�سُر: �سيق ال�سدر� 
يقال:  يريدها،  حاجة  من  اأو  ال�سفر  من  منعه  اإذا  المر�ص:  واأح�سره 
ح�سرني ال�سيء: اأي حب�سني، والح�سور الذي ل ياأتي الن�ساء؛ لأنه حب�ص 

عنهّن ومنع)50(.

في حفل اإمالك وفي تلك الحلق
ا في الورق من خطب النَّا�ض وممَّ
َفاري بالعرق)46( اح الذَّ من كلِّ ن�سَّ

نـــطـــق اإذا  عــــــــامــــــــٍر  درُّ  هلل 
َرق)45( بال�سَّ يعرفون  كقوٍم  لي�ض 
ــقــون الـــقـــول تــلــفــيــق الــَخــلَــق يــلــفِّ

بالحدق)47( الخطباء  رمته  اإذا 
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وبالرجوع  اإلى دللة كلمة »ح�سر« ب�سقيها الح�سي والمعنوي، نجد 
الخطيب  تنتاب  معان  وكلها  والت�سييق،  والحب�ص  المنع  حول  تدور  اأنها 

الذي يرتج عليه في الخطبة ويعجز عن الكالم فيما يريد.
اإلى تباين درجة قيام الألفاظ بالمعاني، حين  وقد فطن الجاحظ 
فتنة  نعوذ بك من  ــا  اإنَّ »اللهم  بقوله:  والتبيين  البيان  كتابه  بداأ مفتتح 
ل  لما  التكلف  من  بك  ونعود  العمل،  فتنة  من  بك  نعوذ  كما  القول، 
نح�سن كما نعوذ بك من العجب بما نح�سن، ونعوذ بك من ال�سالطة 

والهذر، كما نعوذ بك من العيِّ والح�سر«)51(. 
ب��اأداء  الألفاظ  قيام  درج��ة  اأن  يت�سح  الن�ّص  هذا  تاأمل  خالل  من 

المعاني ل تخلو من ثالثة اأق�سام:
- هذر: وهو التزيد في الكالم بما ي�سر المعنى وهو من اآفات الكالم في 

»كل �سيء ينتفع بف�سله اإل الكالم فاإنَّ ف�سله ي�سر«)52(.
- ح�سر: وهو ما يعتري الل�سان من عجز وعدم قدرة على النطق. 

- بيان: وهو قيام الألفاظ باأداء المعاني تامة دون نق�ص، )الفكرة التي 
قام عليها كتاب البيان والتبيين(.

ودرجة الح�سر في الكالم، والعيِّ في الخطاب اأ�سواأ اآفات الل�سان، 
قال  ولهذا  عنده؛  مما  لأكثر  المتكلف  البليغ  من  األ��وم  ذل��ك  و�ساحب 
والتقعير  الت�سديق  �ساحب  اأنَّ   - اهلل  اأب��ق��اك   - اعلم  »ث��م  الجاحظ: 
التزيد،  و�سنعة  التكلف،  �سماحة  مع  والبلغاء،  الخطباء  من  والتقعيب 
العتياد  لأهــل  يتعر�ض  ومــن ح�سر  الخطابة،  يتكلف  عــّي  اأعــذر من 
يخالطها  بالغة  راأيت  حيث  ة  المذمَّ وم�ستقر  الالئمة  ومدار  والدربة، 
مقام  المنقو�ص  الح�سر  تعاطي  اأنَّ  اإل  التزيد،  يمازجه  وبيانًا  التكلف، 
الأعرابي  ت�سادق  ومن  الخطيب،  البليغ  تعاطي  من  اأقبح  التَّام،  الدرب 

القّح«)53(.
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اأو في خطبة الإمالك  والح�سر الذي يعتري الخطباء على المنبر 
�سمعه  اأو  الخطيب  يفجاأ نظر  ما  اأهمها:  لعل من  اأمور عدة،  اإلى  يرجع 
فيبعث في نف�سه الده�سة والغرابة، اأو ما يطراأ عليه من الحيرة ب�سبب ما 

يخافه اأو يتوهمه.
»الحيرة  بقوله:  ال�سببين  هذين  اإلى  الع�سكري،  هالل  اأبو  نّبه  وقد 
والده�سة يورثان الحب�سة والح�سر، وهما �سبب الإرتاج«)54( ومن اأخطر 
ل�سانه  اآثار ذلك عليه، فيجّف  ما تظهر  ف�سرعان  الخطيب؛  يواجهه  ما 

ويت�سبب عرقه وتخور قواه الذهنية.
قيل  ولهذا  الح�سر؛  يورث  مما  الخطابة  عن  المرء  انقطاع  وطول 
لخالد بن �سفوان: »اإنك لتكثر! فقال: لتمرين الل�سان؛ فاإن حب�سه يورث 

العقلة«)55(.
ب�سبب  الخطيب  تعتري  نف�سية  اإلى حالت  الح�سر  �سبب  يعود  وقد 

هيبة طارئة اأو كالل في الج�سم اأو اعتالل في مزاج النف�ص ونحو ذلك.
البليغ، وَمن لديه دربة  وهذه الأحوال الطارئة قد تحدث للخطيب 

وخبرة في مواجهة الجماهير، فكيف بمن دون ذلك؟
على  القدرة  لديه  م��ادام  للخطيب  ذلك  ح�سول  في  غ�سا�سة  ول 
اإذا ح�سر  ياأتي الخطيب  اأن  العيب  واإنَّما  الموقف،  التخل�ص من  ح�سن 
خطبة  خطب  حين  حيَّان  بن  م�سعب  فعل  كما  عليه،  توؤخذ  بحماقات 
اإمالك فارتّج عليه ثّم قال: »لقنوا موتاكم قول: ل اإله اإل اهلل. فقالت اأم 
الجارية: عجل اهلل موتك«)56( وخطب اأمير الموالي خطبة نكاح فح�سر 

فقال: »اللهم اإنا نحمدك ون�ستعينك ون�سرك بك«)57(. 
والذي ينبغي للخطيب في مثل هذا اأن يح�سن التخل�ص من الموقف 
ثّم  اآخ��ر،  �سيء  اإل��ى  الكالم  فيوجه  البديهة  ب�سرعة  فيه  ح�سر  ال��ذي 
خطبة  اأول  في  عنه،  اهلل  ر�سي  ان،  عفَّ بن  عثمان  فعل  كما  ين�سرف، 
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قال:  ثم  طوياًل  مكث  المنبر  �سعد  اأن  فبعد  ا�ستخالفه  عقب  خطبها 
»اأيها النا�ص، اإنَّ اأول كّل مركب �سعب، واإن اأع�ص ف�ستاأتكم الخطب على 
وجهها، و�سيجعل اهلل بعد ع�سر ي�سرا«)58( وعثمان، ر�سي اهلل، عنه رجل 
يفي�ص بالحياء والرقة، مما اأورثه عدم القدرة على تخطي �سعوبة مقام 
الخالفة واأهواله؛ فح�سر في اأول بيان له. و�سراحته ب�سعوبة الموقف 

واأنه �سيعود اإلى قوة حجته وبيانه؛ مما اأ�سهم في ح�سن تخل�سه.
ا ولي الخالفة �سعد المنبر  ومن ذلك اأن معاوية، ر�سي اهلل عنه، لمَّ
فح�سر ومكث طوياًل ثم قال: »اأيها النا�ص، اإني كنت اأعددت مقاًل اأقوم 
فاإنَّ اهلل يحول بين المرء وقلبه، كما قال في  به فيكم فحجبُت عنه؛ 
كتابه، واأنتم اإلى اإمام عدل اأحوج منكم اإلى اإمام خطيب، واإني اآمركم 
واأ�ستغفر  ا نهى اهلل عنه ور�سوله،  واأنهاكم عمَّ اأمر اهلل به ور�سوله،  بما 
اهلل لي ولكم«)59( ول �سك اأن ثقة معاوية ورباطة جاأ�سه، وظهور حجته 

من خالل ا�ستدلله بالآية الكريمة اأ�سهم في ح�سن تخل�سه. 
اأو يعتذر الخطيب عن الكالم في هذا الموقف ويعد باأنه �سيتكلم في 
موقف اآخر كما فعل خالد الق�سري، فاإنَّه وقف مرة على المنبر فح�سر، 
ثم تهياأت له مندوحة فقال: »اإنَّ هذا الكالم يجيء اأحيانًا، ويعزب اأحيانًا، 
في�سيح عند مجيئه �سيبه)60( ويعز عند عزوبه طلبه، ولربما كوبر فاأبى، 
وعولج فناأى، فالتاأني لمجّيه خير من التعاطي لأبيه، وتركه عند تنكره 
من  ويختلج  ل�سانه،  البليغ  على  يرتج  وقد  تعذره،  عند  طلبه  من  اأف�سل 

الجريء جنانه، و�ساأعود فاأقول اإن �ساء اهلل«)61(.
داود  بن  قول علي  الح�سر  البلغاء عند  به  تخل�ص  ما  اأح�سن  ومن 
في اأول خطبة خطبها، فبعد اأن �سعد المنبر حمد اهلل ثم قال اأما بعد، 
المع�سر  يجد  فقد  بعد،  »اأما  قال:  ثم  برهة  فمكث  الكالم  عليه  فامتنع 
ويع�سر المو�سر، ويفل الحديد، ويقطع الكليل، واإنما الكالم بعد الإفحام 
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كالإ�سراق بعد الظالم، وقد يعزب البيان، ويعتقم ال�سواب، واإنما الل�سان 
ارتجل،  اإذا  بانب�ساطه  ويثوب  نكل،  اإذا  بفتوره  يفتر  الإن�سان  م�سغة من 
ن�سكت معتبرين، وننطق  بل  ن�سكت ح�سرا،  واإنا ل ننطق بطرا، ول  األ 
عطفت  وعلينا  اأعراقه  و�سجت  فينا  القول  اأمراء  بعد  ونحن  مر�سدين، 
فيها  يعرف  اأيام  اأيامنا  وبعد  مقام  هذا  مقامنا  بعد  ومن   ... اأغ�سانه 

ف�سل البيان، وف�سل الخطاب، واهلل اأف�سل م�ستعان ثم نزل«)62(.
في  اأو  المنبر  عليهم على  يرتج  الخطباء عندما  بع�ص  يتو�سل  وقد 

خطبة اإمالك ببع�ص عيوب الكالم التي منها:
- ال�ستعانة: وهي اأن يدخل في الكالم ما ل حاجة بالم�ستمع اإليه)63(. 

وهي حيلة يتو�سل بها الخطيب للهروب من الموقف.
وم�ن ال�س�تعان�ة »اأن ي�قول عن�د م�قاط�ع ك�المه: يا هناه، ويا هذا، 
اأَول�ست  تفهم،  اأَول�ست  ي،  عنِّ وافهم  اإليَّ  وا�ستمع  مني  وا�سمع  هيه،  ويا 

تعقل. فهذا كله وما اأ�سبهه عيِّ وف�ساد«)64(.
ولما �س�ئل العت�ابي عن ال�س�تعان�ة ق�ال: »يقول عند مقاطع كالمه: يا 
هناه، وا�سمع، وفهمت! وما اأ�سبه ذلك، وهذا من اأمارات العجز ودلئل 
اأ�سدَّ  فيكون  بهذا  و�سله  فيحاول  كالمه  عليه  ينقطع  ��م��ا  واإنَّ الح�سر، 

لنقطاعه«)65(.
اأن  بعد  المخاطبين  على  الكالم  اإع��ادة  بذلك  والمق�سود  الإعــــادة:   -
واإعادتها  الألفاظ  فتكرار  ال�سخر«)66(  نقل  من  »اأ�سد  وهذا  �سمعوه 
من عالمات انقطاع الكالم عن الخطيب ومن اأمارات الح�سر، وربما 
اأو  يخل�سه،  معنى  ل�ستجداء  حيلة؛  الح�سر  عند  الخطيب  اإليه  لجاأ 
ا�ستدعاء كالم ي�سل به انقطاعه. والبليغ »من اأفهمك حاجته من غير 

اإعادة، ول حب�سة، ول ا�ستعانة«)67(.
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المبحث الثاني: المعاني والأفكار التي تناولتها خطب الإمالك:
ثنايا خطب  التي جاءت في  والأفكار  المعاني  المبحث  يتناول هذا 
الإمالك وذلك با�ستقراء نتاج الخطباء ، وهو اأمر تفر�سه طبيعة درا�سة 

النثر الفني .
الن�ص  منها  يتكون  التي  الأ�سا�سية  العنا�سر  اأح��د  يعد  والمعنى 
الخطابي  فهو العن�سر العقلي في الخطبة ومظهر فكر الخطيب وثقافته 
ووعيه بالمعارف التي يتعر�ص للحديث عنها اأو التي ي�ستمد اأفكاره منها 
راقية  اأفكار  له حظ من  كان  ما  اإل  اأدب��ًا  ي�سمى  اأن  » ل يحق  فاإنه  ولذا 
ومعاٍن �سامية ، واإنَّ قيمة الأثر الأدبي تكبر بما فيه من عمق في المعاني 

وكثرة في الحقائق«)68(. 
من  النف�ص  في  عما  التعبير  في  ي�ستركان  والنثر  ال�سعر  كان  واإذا 
فكر و�سعور فاإن النثر »ينزع دائمًا اإلى طبيعته التقريرية واأ�سله العقلي 

النافع«)69(. 
الذي  ال�سعر  بخالف  والإب��الغ  الإف��ادة  �سفة  عليه  تغلب  هنا  ومن 
ت�سود فيه �سفة التاأثير)70(. وخطبة الإمالك تعبير وا�سح عن الرغبة في 
الزواج ، وهي خطوة اأ�سا�سية في طريق اللتزام ، ولهذا ت�سدر بعد رغبة 

�سادقة وتوجيه مخل�ص.
من  يتحرك  التي  المعاني  اأن  يجد  الإم��الك  خطب  في  والمتاأمل 
خاللها الخطيب هي معاٍن محدودة والإبداع ياأتي في قدرة الخطيب على 
بالمعاني  م�سبعة  محدودة،  كلمات  في  الفكرة  وتعميق  المكثف  الإيجاز 

الكثيرة ومن اأهم تلك القيم.

الحث على الزواج:
اأهميته على راأ�ص المو�سوعات التي  ياأتي الحث على الزواج وبيان 
اأكد عليها خطباء الإمالك، ومن ذلك اأن النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، 
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فاطمة، ر�سي اهلل عنهما،  اأبي طالب من  بن  زواج علي  لما خطب في 
به  ج  و�سَّ  ، مفتر�سًا  واأم��رًا  لحقًا  ن�سبًا  الم�ساهرة  جعل  اهلل  »اإن  قال: 

ەئ  {ەئ  ذك��ره،  وتعالى  ا�سمه  تبارك  قال  الأن��ام،  واألزمه  الأرح��ام 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئىئ })71( فاأمر اهلل 
يجري اإلى ق�سائه، ولكل ق�ساء قدر ولكل قدر اأجل، »يمحو اهلل ما ي�ساء 
اأن  يوؤكد  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  فالنبي،  الكتاب«)72(.  اأمُّ  وعنده  ويثبت 
الم�ساهرة �سلة ربانية جعلها اهلل بين الزوجين وما يتفرع منهما ن�سبًا 
ج بها الأرحام وجعلها م�ستبكة مت�سلة كما ت�ستبك الأغ�سان  لحقًا ، و�سَّ
والعروق في لحمة مترابطة البنيان وثيقة ال�سلة ، وكان ذلك اأ�سل نظام 

الجتماع الب�سري لن�ساأة القبائل وال�سعوب وتعارفهم. 
وال�سهر: ا�سم لما بين المرء وقرابة زوجه من العالقة واأ�سله من 
اإذابة ال�سيء واإنما �سميت المناكح �سهرًا لختالط النا�ص بها كما يختلط 
ال�سيء اإذا �سهر)73(. وي�سمى م�ساهرة لأنه يكون من جهتين، وهو اآ�سرة 
اعتبارية تقوم بالإ�سافة اإلى ما ت�ساف اإليه، ف�سهر الرجل قرابة امراأته 
و�سهر المراأة قرابة زوجها، ولذلك يقال �ساهر فالن فالنًا اإذا تزوج من 

قرابته ولو قرابًة بعيدًة)74(.
المحبة  اأوا�سر  وتقوية  الترابط  اأ�سا�ص  يقوم على  الزواج  ولّما كان 
عليه  اهلل  �سلى  النبي،  اأكدَّ  الجتماعية  ال�سالت  وتوثيق  العائالت  بين 
َج به الأرحام، واألزم به الأنام ، فكان ذلك  و�سلم، في خطبته اأّن اهلل و�سَّ
تاأكيدًا على دعامة هذه العالقة التي في مهادها تنمو وتتطور الأ�سرة، 

ومن دوحتها البا�سقة تمتد �ساللة الأجيال.
اأما   « اإمالك فقال:  الب�سري« رحمه اهلل، خطبة  »الح�سن  وخطب 
بعد، فاإنَّ اهلل جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة والأن�ساب المتفرقة، 

ة من دينه، ومنهاج وا�سح من اأمره «)75(.  وجعل ذلك في �ُسنَّ
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اهلل  اأن  الن�ص  هذا  في  يوؤكد   - اهلل  رحمه   - الب�سري«  و»الح�سن 
هذه  ،وجعل  المتفرقة  والأن�ساب  المتباعدة  الأرح��ام  النكاح  بهذا  جمع 
الو�سيجة �سببًا في بناء لحمة قوية وعالقة متينة بين الأفراد والع�سائر 
وتمزج  المتنافرين  بين  وال�سحناء  العداوة  نار  العالقة  هذه  تطفي  اإْذ 
المت�ساهرين في عالقة متينة ت�سودها المحبة والألفة ؛ولذا كان العرب 
في الجاهلية يجتذبون البعداء ويتاألفون الأعداء بالم�ساهرة حتى يرجع 
المنافر موؤن�سًا ويعود العدو مواليًا،وكان ذلك من مقا�سدهم المعروفة 
الإن�سانية  العالقات  في  والتجاذب  التمازج  هذا  واإلى  واج)76(.   الزَّ في 
الذي ينتج عن الم�ساهرة اأ�سار الخليفة »الماأمون« في خطبة اإمالك له 
فقال : » لو لم يكن في المناكحة اآية منزلة، ول �سنة متبعة، اإل ما جعل 
اهلل في ذلك من تاأليف البعيد، وبرِّ القريب، ل�سارع اإليه الموفق، وبادر 

اإليه العاقل اللبيب«)77(.
ومن ذلك  عليه،  ويح�صُّ  الزواج  في  ُب  ُيَرغِّ ما  نلم�ص  وفي خطبهم 
قول »خالد الق�سري« في خطبة اإمالك: »ذكرتم اأمرًا ح�سنًا جمياًل، وعد 
عة فال خلف لموعود اهلل ول رادَّ لق�ساء اهلل ، اإذا اأراد  اهلل فيه الغنى وال�سَّ

جماع اأمر فال فرقة له، واإذا اأراد فرقة اأمر فال جماع له«)78(.
عة« اإ�سارة اإلى اأن النكاح �سبب  وفي قوله: »وعد اهلل فيه الغنى وال�سَّ
ويمدَّ  الغنى  اإل��ى  �سبيال  ال��زواج  يجعل  اأن  وعد  فاهلل  ال��رزق،  جلب  في 
على  التغلب  على  ق��ادرًا  تجعله  التي  بالقوة  العفاف  يريد  الذي  الناكح 

اأ�سباب الفقر، على نحو ما نجد في قوله تعالى: َ{ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿٿ})79(  واإلى هذا المعنى اأ�سار »ابن م�سعود« ر�سي اهلل 

عنه بقوله »التم�سوا الغنى في النكاح «)80(.
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اأو  المبا�سر  القتبا�ص  عن  تجافى  الخطيب  اأنَّ  نلم�ص  هنا  وم��ن 
ال�ست�سهاد القراآني ال�سريح اإلى مجرد الإلماح والإيماء وكاأنَّه في معانيه 
قد تمثل القراآن حقَّ التمثل فلم يعد مجرد منطوق يقنع بالقتطاف منه اأو 
الإحالة اإليه ، واإنَّما اأ�سبح محور ا�ستلهام له في اأفكاره ومعانيه، وفي هذه 
بالمذخور  البناء  ويحل  الت�سريح  بالموروث مقام  التفكير  يقوم  الحالة 

القراآني محل التعبير به.
القيم الخلقية:

من المعاني التي تناولها خطباء الإمالك ما يرجع اإلى القيم الخلقية 
التي ي�سترطونها في القوم الذين �سي�ساهرونهم؛ وكان لختيار الزوجين 

عندهم �سروط ومزايا تتلخ�ص في جملة من القيم. 
العرب قديمًا وارت�ساها  التي عرفت عند  القيم الخلقية  ومن تلك 
المجتمع الإ�سالمي ما يرجع اإلى الح�سب وال�سرف، والح�سب عند العربي 

يتركز على مجد قومه ومفاخره وح�سن الأحدوثة ومكارم الأخالق.
وفي خطبة »اأبي طالب« في زواج النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، من 
ال�سيدة خديجة، ر�سي اهلل عنها، نلم�ص فخرًا بالح�سب وال�سرف وذلك 
اإ�سماعيل  وذري��ة  اإبراهيم،  زرع  من  جعلنا  الذي  هلل  الحمد  قوله:»  في 
ثم  النا�ص،  على  الحكام  وجعلنا  وبيتًا محجوجًا،  بلدًا حرامًا  لنا  وجعل 
اإنَّ محمد ابن عبداهلل ابن اأخي من ل يوازن به فتى من قري�ص اإل  رجح 

عليه: برًا، وف�ساًل، وكرمًا، وعقاًل ومجدًا ونباًل.. «)81(. 
ثم وقف »ورقة بن نوفل« ابن عم خديجة بنت خويلد يثني على ما 
قاله اأبو طالب فقال: » الحمد هلل الذي جعلنا كما ذكرت وف�سلنا على ما 
عددت، فنحن �سادة العرب وقادتها، واأنتم اأهل ذلك كله.. ل ينكر العرب 

ف�سلكم ول يرد اأحد من النا�ص فخركم و�سرفكم«)82(. 
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ففي هاتين الخطبتين المتبادلتين نجد فخرًا بالأح�ساب، والف�سائل، 
التي  ال�سفات  من  وكلها  الأحدوثة  وح�سن  الأخ��الق،  ومكارم  وال�سرف 

حر�ص العرب على وجودها في من �سي�ساهرون. 
وفي معاني هذين الن�سين نلم�ص ال�سدق العاطفي والفني اللذين 
ومن  النا�ص،  بين  القائمة  الجتماعية  العالقات  م�ساعر  اأدقَّ  ي�سجالن 
الم�ساعر  وبعث  الوجدان،  اإث��ارة  تتحقق  العاطفي  العن�سر  هذا  خالل 
ينفعل  اإلى عواطف  الذهنية  والأفكار  المعاني  ال�سامعين مما يحول  في 
روابطنا  عليه  ترتكز  ال��ذي  هو  الوجداني  المحور  وه��ذا  ال�سامع،  بها 

الجتماعية و�سالتنا النف�سية.
ِرب العدواني«  ولما خطب »�سع�سعة بن معاوية« اإلى »عامر بن الظَّ
من  ذلك  اأنَّ  واأكد  قومه،  في  وح�سبه  مكانته  ل�سرف  عامٌر  اأجابه  ابنته 
الأْي��َم��َة،  من  خير  النكاح  �سع�سعة...  »يا  فقال:  قبوله  اأ�سباب  اأعظم 
اأنكحتك  وقد  اأب،  بعد  اأٌب  ال�سالح  وال��زوج  الح�سيب،  كفء  والح�سيب 

خ�سية األ اأجد مثلك«)83(.
وتاأتي اأ�سالة الن�سب عند الزوجين من ال�سفات التي كانت تراعيها 
�سب الأ�سيل يحول بين المرء وفعل النقائ�ص،  العرب في اختيارهم، فالنَّ
وتظهر اآثاره على حياة الأ�سرة؛ لذلك اأو�سى يحيى بن اأكثم قومه بقوله: 
الكريمة  المناكح  فاإنَّ  الن�سب،  �سراحة  عن  الن�ساء  جمال  يكفيكم  ل   «
مثل  تثمر  قومها  من  نبعة  فالزوجة  اإذًا  غرو  ول  َرف«)84(.  ال�سَّ مدرجة 
ثمرهم وتتخلق باأخالقهم، وما يقال عن المراأة يقال عن الرجل ف�ساحب 
الن�سب ال�سريف محمود ال�سيرة مرغوب في م�ساهرته؛ لأن كرم الأ�سل 
الخليفة  اأك��ده  ما  وهذا  وال�سلوك،  الخلق  كرم  على  اأث��ره  يظهر  اأن  لبد 
»الماأمون« في خطبة اإمالك حيث قال: »وفالن من قد عرفتموه في ن�سب 
لم تجهلوه، خطب اإليكم فالنه فتاتكم، وقد بذل لها من ال�سداق كذا، 

ف�سفعوا �سافعنا، واأنكحوا خاطبنا«)85(.
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دوافع الختيار:
لعل من اأبرز دوافع الختيار اأن يكون هناك نوع من المودة وال�سعور 
من  اأو  الجن�سين  من  اآخ��ر  طرف  تجاه  ما  طرف  من  والرتياح  بالميل 
كليهما على ال�سواء، وعادة ما ين�ساأ هذا الدافع في ظل ظروف العالقات 
الطبيعية العادية بين النا�ص، وفي نطاق عالقات التقارب المكاني فيجد 
راغب الزواج �سالته في الطرف الآخر الذي ي�سعر بالتجان�ص معه لتحقيق 
تلك الرغبة في الزواج، تدعمه هذه الم�ساعر والأحا�سي�ص القلبية وهذا 
الن�ساء:  في خطبة  يقولون  كانوا  قري�ص حين  عنه خطباء  يعبر  كان  ما 
هو  والم�سغوف  م�سغوف«)86(  بها  وفالن  فالنة،  ذكرت  اللهم  »با�سمك 
الذي بلغ به الحب �سغاف قلبه، و�سغاف القلب غ�ساوؤه الرقيق، والمعنى 
اأنَّ حبه لفالنة بلغ منتهاه وغ�سي �سويداء فوؤاده، وهي كلمة تدل على عمق 

الم�ساعر القلبية ال�سادقة والرغبة المخل�سة التي وراء الختيار.
طالب  اأبي  عمه  اإلى  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل،  ر�سول  اأوم��اأ  وقد 
راأى  لما  القلبية في القتران بخديجة، ر�سي اهلل عنها، وذلك  برغبته 
فيها من �سرف النف�ص، وطهارة ال�سريرة، ون�سج الخلق، والعقل، واأخبر 
عمه اأبا طالب اأنها ترغب في مثل ما رغب فيه، فاأكد اأبو طالب على هذه 
»اإن محمد  المودة وال�سعور بالميل من كال الطرفين فقال في خطبته: 
ابن عبداهلل ابن اأخي... له في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل 

ذلك«)87(. 
الم�ادي  والث�راء  القت��سادي  الم�س�توى  في  تفاوٌت  ث�م�َة  ك�ان  ولم�ا 
بين ال�نب�ي �س�لى اهلل ع�ليه و�س�لم، وال�س��يدة خدي�ج�ة، ر�سي اهلل ع�نها، 
اأ�س�ار اأبو طالب اإلى اأنَّ قلَّة ذات اليد ل ينبغي اأن توؤثر على العتبارات 
الأخرى مثل ال�سف�ات الخل�قية والتقارب النف��سي بينهما، فالمال - واإن 
وبناء  الحقيقية  ال�سعادة  غر�ص  في  عليه  المعول  هو  لي�ص   - مهما  كان 
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ال�ستقرار الأ�سري بين الزوجين؛ ولهذا اعتذر اأبو طالب بقلة ذات يدي 
ُقٌل فاإنما  ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: »واإن كان في المال 

المال ظل زائل وعارية م�سترجعة«)88(.

الثناء على الخاطب:
ول غنى لخطيب الإمالك في مثل هذا المقام من الإطراء المحمود 
للخاطب وبيان محا�سنه التي ترغب في تزويجه، حتى لو كان الخاطب من 
الأكفاء، وقد �سبق الحديث عن تعليل بع�ص النقاد م�سقة خطب الإمالك 
واأنَّها قد تعود اإلى تزكية الخاطب ومدحه بما لي�ص فيه فيكون الخطيب 
قد غرَّ القوم من �ساحبه،  وقد بيِّن »القلق�سندي« اأن على ملتم�ص النكاح 
اأن ي�سمن طلبه بما يدل على و�سف المخطوب اإليه بما يقت�سي الرغبة 

ويدل الخاطب من نف�سه بما يوؤدي اإلى الكفاية والإ�سعاف بالطلبة«)89(.
وقد يجد الخاطب م�سقة كبيرة في مدح نف�سه وذكر محا�سن اأخالقه 
حين يتولى خطبة الإمالك بنف�سه، فمدح الإن�سان لنف�سه من اأ�سق الأمور 
»ابن  على  �سيطر  بالحرج  ال�سعور  وهذا  ال�سوي.  العاقل  على  واأع�سرها 

الفقير« حين خطب لنف�سه امراأة من باهلة فقال:
ُم وتمــــدُح)90( وما ح�سن اأن يمدح المرء نف�ســه          ولكــــنَّ اأخالقــــاً ُتذَّ
ومادام الأمر كذلك فاإنَّ المتاأمل في خطب الإمالك يلم�ص ثناًء عاطرًا 
على الخاطب وبيان محا�سنه، واأبرز ما نجد من ذلك خطبة اأبي طالب في 
اإمالك النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، من ال�سيدة خديجة، ر�سي اهلل عنها، 
حي�ث ق�ال: » ثم اإنَّ محمد بن عبد اهلل ابن اأخي من ل يوازن به فتى من 

ًا وف�ساًل، وكرمًا وعقاًل، ومجدًا ونباًل«)91(. قري�ص اإل رجح عليه: ِبرَّ
فاأبو طالب يثني على ابن اأخيه وي�سفه بالف�سائل التي تعارفت عليها 
العرب واقت�ستها البيئة العربية، واأول ال�سفات و�سفه بالفتَّوة وال�سباب 
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فالزوج الفتى اأثير مرغوب؛ لأنه اأدنى اإلى الزوجة �سنًا واأ�سبه بها خلقًا 
اأن  الأجدر  لأنه  الكبير؛  ال�سيخ  على  القوى  الفتى  توؤثر  والزوجة  ومياًل، 
يحقق لها �سكن النف�ص واأن�ص الروح اللذين يولدان الألفة بين الزوجين؛ 
ولأنه الأقدر على حمايتها، والأجدر على اأن ينجب اأبناًء اأ�سحاء اأقوياء. 
اإل رجح  اأقرانه من قري�ص فهو ل يوازن به فتى  ثم و�سفه بالتميز على 
العقل  ذك��اء  مع  النف�ص  و�سخاء  الخلق  وك��رم  والإح�سان  البر  في  عليه 
ونجابته واأرومة ن�سبه ال�سريف. فالبر والإح�سان من ال�سفات المرغبة 
في الخاطب حيث تجعل منه زوجًا ح�سن الع�سرة حدبًا على زوجه رفيقًا 
بالبذل  ح  الت�سمُّ كثير  كريمًا  جوادًا  منه  تجعل  وال�سخاء  والكرم  رقيقًا، 
والعطاء، والزوجة توؤثر الجواد الكريم؛ لأن جوده يحقق اآمالها في حياة 

�سعيدة هنيئة ويكفل لها حياة م�ستقرة.
ِرب  وقد يكون الثناء على الزوج من ولي المخطوبة كقول عامر بن الظَّ
العدواني يجيب �سع�سعة على خطبته: »يا �سع�سعة.. الح�سيب كفء الح�سيب، 

والزوج ال�سالح اأٌب بعد اأب، وقد اأنكحتك خ�سية األ اأجد مثلك«)92(. 
ففي هذا الن�ص نلم�ص ثناًء على الزوج من ولي المخطوبة واإعجابًا 
ب�سفاته التي ترغب في مثله فهو ذو ن�سب اأ�سيل وح�سب كريم يجعل منه 
زوجًا �سالحًا يكون للمراأة في حياتها الزوجية الجديدة بمنزلة اأبيها في 
ر عنه بقوله:  حدبه ولطفه واإح�سان معاملتها وحفظ كرامتها وهذا ما عبَّ

»والزوج ال�سالح اأب بعد اأب«.
الو�سية بالزوجة:

وتاأتي الو�سية بالزوجة من المعاني التي عمد اإليها خطباء الإمالك 
كان  ما  وكثيرًا  عليها،  اأك��دوا  التي  المقا�سد  من  ومق�سدًا  خطبهم  في 
يجري ذلك على األ�سنة اأولياء المخطوبة لعلمهم اأنَّ الحتفاء بموليتهم 

واإكرامها يهيئ لها بيئة �سعيدة وحياة كريمة.
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وفي خطب الإمالك نلم�ص و�سية الخاطب بوجوب معاملة الزوجة 
بم�ساعر  يفي�ص  قلب  من  ت�سدر  ما  وع��ادة  الكريم،  والخلق  بالح�سنى 
لم  وقرين  تاألفه  لم  بيت  اإل��ى  تنتقل  التي  موليته  على  والعطف  الحب 

تعرفه، وبيئة جديدة ل عهد لها بها.
يزوج  اأب  لأحا�سي�ص  رائعة  �سورة  تعد  الّظِرب«  بن  »عامر  وخطبة 
ابنته من رجل من خارج القبيلة فيو�سيه قائاًل: »يا �سع�سعة، اإنك جئت 
ت�ستري مني كبدي واأرحم ولدي عندي منعتك اأم بعتك... وقد اأنكحتك 
خ�سية األ اأجد مثلك اأفرُّ من ال�سر اإلى العالنية اأن�سح ابنًا واأودع �سعيفًا 

قويًا«)93(. 
وحين خطب »عثمان بن عنب�سة« ابنة »عتبة بن اأبي �سفيان« اأجابه 
بقلبي  األ�سق  وه��ي   ، منها  ع��ل��يَّ  اأع��زُّ واأن���ت  زوج��ت��ك  »ق��د  بقوله:  عتبة 

منك«)94(. 
ر  وفي هذا التعبير نلم�ص م�ساعر الأب الحنون تجاه ابنته، وقد عبَّ
عن هذه المكانة بقوله : » هي األ�سق بقلي منك « وهو تعبير يج�سد م�ساعر 

الرحمة والراأفة فابنته األ�سق بقلبه؛ لأنها قطعة منه وامتداد لحياته.
ثم يو�سي الخاطب باإكرامها واإح�سان ع�سرتها وعدم الإ�ساءة اإليها، 
وينبهه اإلى اأن اإكرامها واإ�سعادها يجعل له مكانة كبيرة ومحبة عظيمة 
في نف�سه فيقول :» فاأكرمها يعذب على ل�ساني ذكرك، ول تهنها في�سغر 

عندي قدرك، وقد قربتك مع قربك، فال تبعد قلبي عن قلبك«)95(.
وهذا الن�ص ي�ستمل على جدة في المعنى ويك�سف عن معرفة بطبيعة 
النف�ص التي تميل اإلى الإكرام والتقدير، فم�ساعر الأب القلبية تدرك اأنَّ 
اإكرام المراأة ورعاية حقها والإح�سان اإليها من ال�سبل التي تهيئ الألفة 
والمحبة بين الزوجين وتجعل المراأة تميل اإلى قرينها الجديد الذي لم 
تاألفه وت�سكن نف�سها اإلى البيئة الجديدة التي لم تعرفها من قبل، فاإذا 
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حلت الألفة والمحبة بين الزوجين ربطت بينهما برباط عميق فاإذا نظرة 
التعاطف  ترانيم من  القلب  الل�سان، وخفقة  ونطق  اليد،  ولم�سة  العين، 

والمحبة التي ت�سود حياة الزوجين.
والمتاأمل في معاني خطب الإمالك يجدها وا�سحة بينة ل نرى فيها 
غمو�سًا ول اإبهامًا، فالخطيب في جميع معانيه واأفكاره يتدفق على �سجيته 
الفن  ارتباط  ولعل  و�سعه،  في  لي�ص  ما  متكلف  ول  لمعانيه  م�ستكره  غير 
الخطابي بالم�سافهة والرتجال جعل الو�سوح مطلبًا ملحًا يدفع خطيب 
الإمالك اإلى اأن يقدم خطبته وقد خلت من كل ما يعوق الدللة والو�سوح.

المبحث الثالث: بنية خطبة الإمالك وفيه:
اأوًل : جماليات البناء الخارجي:

والنثر  ال�سعر  بين  المميز  الفارق  اأنَّ  اإلى  النقاد  من  كثير  يذهب 
والخ�سائ�ص  الفنية  القيم  معظم  في  يتفقان  واأنهما  الوزن،  هو  الفني 
المو�سوعية ، واإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي اأن يكون ال�سكل الفني 
لهما مت�سابهًا فاأجزاء ال�سعر ومكوناته هي اأجزاء النثر نف�سها ففي النثر 
الأجزاء  وهي  والخاتمة(  والتخل�ص،  )المطلع،  ال�سعر:  في  كما  الفني 
التي ت�ستعطف اأ�سماع المتلقين، وت�ستميلهم اإلى الإ�سغاء)96(. واإلى هذا 
التقارب اأ�سار اأبو هالل الع�سكري فقال: » اأجنا�ص الكالم المنظوم ثالثة 
التاأليف،  ح�سن  اإل��ى  تحتاج  وجميعها   ، وال�سعر   ، والخطب  الر�سائل   :

وجودة التركيب «)97(.
تعدُّ  التي كانت  الفني  النثر  اأجنا�ص  اأهم  اأحد  الخطب  اأنَّ  ول �سك 
نجاحها  عوامل  اأب��رز  من  وهذا   ، والترتيب  بالتاأنق  يحفل  فنيًا  اإع��دادًا 

وح�سن تاأثيرها في المتلقين.
تبداأ  فهي  الأج���زاء  مة  مق�سَّ اأنها  يجد  الإم��الك  لخطب  والمتاأمل 
بمقدمة وثيقة ال�سلة بالمو�سوع ، ثم يعقبها المو�سوع ثم تنتهي بخاتمة 
ملتحمة بغر�ص الخطبة ، وهي بهذه المراحل تكون قد ا�ستكملت اأجزاء 
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الخطبة كلها كما ق�سمها اأر�سطو)98(. وتق�سيم الخطبة اإلى هذه الأجزاء 
المرتبة لي�ص اأمرًا حتميًا، بحيث نحكم بالنق�ص على الخطبة التي تفتقد 
جزءًا من اأجزائها ، واإنما هو تق�سيم فني يراد منه جعل الخطبة اأكثر 
الدقة والكمال،وبع�ص الخطب ل  اإلى  واأدنى  التاأثير والإقناع  قدرة على 
يمكن اأن نحدد لها اأق�سامًا وا�سحة، بل اإن تق�سيمها يعُد لونًا من األوان 
نق�سمها  اأن  بمقدورنا  ولي�ص  محددة،  فقرات  من  تتاألف  لأنها  التكلف؛ 

التق�سيم المنطقي المراد ، ولو حاولناه لأتى جافيًا متكلفًا.
الإم��الك  لخطبة  ال��خ��ارج��ي  البناء  جماليات  ع��ن  الحديث  وف��ي 

�ساأتناول هذه الأجزاء ب�سيء من ال�سرح والتف�سيل. 
اأوًل: براعة ال�ستهالل: 

ال�سامع؛ فين�سرح لها قلبه،  اأذن  اأول ما يقرع  ا�ستفتاح الخطبة هو 
اإلى  داعية  ذلك  ويكون  بعدها،  ياأتي  لما  فيت�سوق  نف�سه؛  لها  وتطرب 

الإ�سغاء وال�ستماع.
ومفتتح الخطبة بمنزلة »المطلع« من الق�سيدة يتو�سل بها اإلى اإثارة 
من  لمق�سد  يت�سدى  من  في  ا�سترطوا  ولهذا  انتباهه؛  وجذب  ال�سامع 
مقا�سد الكالم اأن يكون مفتتح كالمه مالئمًا لذلك المق�سد داًل عليه 

�سعرًا كان اأم نثرًا)99(. 
، فخطبة  اأنها متعددة  الإمالك نجد  اإلى مقدمات خطب  وبالنظر 
قري�ص في الجاهلية كانت عادة ما تبداأ بقولهم: » با�سمك اللهم « كما 
ذكر ذلك الجاحظ)100(. وهو ا�ستفتاح بذكر ا�سم اهلل تعالى تيمنًا وتبركًا 

بح�سول الماأمول والظفر بالمطلوب.
وقد ت�ستهل بالتحميد كما في خطبة اأبي طالب في زواج النبي، �سلى 
اهلل عليه و�سلم، من ال�سيدة خديجة، ر�سي اهلل عنها: »الحمد هلل الذي 
جعلنا من زرع اإبراهيم، وذرية اإ�سماعيل، وجعل لنا بلدًا حرامًا..«)101(. 
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وكما في خطبة النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، في زواج فاطمة، ر�سي 
المعبود  بنعمته،  المحمود  هلل  »الحمد  بقوله:  بداأها  حيث  عنها،  اهلل 

بقدرته، المرهوب من عذابه ، المرغوب فيما عنده«)102(. 
وا�ستهالل الخطب بالتحميد من اأح�سن البتداءات يقول »�سهل بن 
هارون«: »وجب على كل ذي مقالة اأن يبتدئ بالحمد هلل قبل ا�ستفتاحها 

كما بدئ بالنعمة قبل ا�ستحقاقها«)103(.
تت�سوق  النفو�ص  باأنَّ  بالتحميد  البتداء  ل�ستجادة  الع�سكري  ويعلل 

اإلى الثناء على اهلل، ومن ثم يكون ذلك داعيًا اإلى ال�ستماع)104(.
النبي،  على  ال�سالة  ذكر  جانب  اإلى  بالتحميد  المقدمة  تاأتي  وقد 
�سلى اهلل عليه و�سلم، وهذه المقدمة هي المقدمة الإ�سالمية ال�سائدة 
ذلك  اأمثلة  ومن  الإ�سالمي،  الع�سر  في  الإم��الك  خطب  ارتدتها  التي 
خطبة �سبيب بن �سيبة)105(  وعمر بن عبد العزيز)106( والماأمون)107(. 

يبداأ خطبته  كاأن  المقدمة  النوع من  الخطيب عن هذا  وقد يخرج 
ببيت من ال�سعر كما فعل ابن الفقير حين خطب امراأة من باهلة فقال: 
ُم وتمــــدُح »وما ح�سن اأن يمدح المرء نف�سـه          ولكــن اأخــــــالقـــاً تـــــذَّ

واإنَّ فالنة ذكرت لي «)108(.
والبتداء ببيت من ال�سعر فيه تنبيه واإيقاظ وت�سويق للم�ستمعين؛ اإذ 
منهم من »يعجبه ح�سن اللفظ ، ومنهم من يعجبه الإ�سارة ، ومنهم من 

ينقاد ببيت من ال�سعر«)109(.
وقد يبداأ الخطيب خطبته بنداء الخاطب مبا�سرة دون ذكر مقدمة 
جئت  اإن��ك  �سع�سعة؛  »ي��ا  ق��ال:  حين  الظرب  بن  عامر  خطبة  في  كما 

ت�ستري مني كبدي..«)110(.
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ونداء الخاطب هنا في بداية الخطبة يحفز ذهن ال�سامع ويبعث فيه 
الإثارة والنتباه، فمد حرف » الياء« ورفع ال�سوت به واإطالته يوؤدي اإلى 

زيادة في التاأكيد، وقوة للتنبيه اإلى ما ياأتي بعده.
باب  من  للبعيد  ت�ستعمل  التي  النداء  ب��اأداة  هنا  القريب  نداء  ولعل 
ُبْعَد  فيجعل  منزلته،  ورفعة  مكانته  لعلو  البعيد  منزلة  القريب  اإن��زال 

ه ُبْعٌد في المكان)111(. منزلته كاأنَّ
اأنَّ مطلع الخطبة يعد مدخاًل يتو�سل به  ومن خالل ما �سبق يتبين 
تهيئًا  اأكثر  ال�سامعين، ويجعلهم  انتباه  وي�ستثير  ليمهد لأفكاره  الخطيب 

وتقباًل لمو�سوعه.

ثانياً: ح�سن التخل�ض:
لهم  لت�سكل  بعد«)112(؛  »اأم��ا  �سيغة  ا�ستعمال  على  الخطباء  جرى 
معبرًا ينفذون منه اإلى مو�سوعاتهم ، هذه ال�سيغة تاأتي غالبًا مرتبطة 
ا« ل عمل لها اإل اقت�ساء الفاء  بالفاء الواقعة في جواب ال�سرط؛ »لأن« »اأمَّ
واكت�سابها، فاإن الفاء ت�سل بع�ص الكالم ببع�ص و�ساًل ل انف�سال بينه، 
على  الكالم  لترد  بالفاء  اأوتيت  فا�سلة  ��ا«  »اأمَّ كانت  ولما  فيه،  مهلة  ول 

اأوله«)113(. 
ومن اأمثلة ذلك قول �سبيب بن �سيبة: »الحمد هلل، و�سلى اهلل على 
من  تمنعنا  وبكم  بنا  ومنكم،  منا  المعرفة  ف��اإن  بعد،  اأم��ا  اهلل،  ر�سول 
الإكثار«)114(، وقول عمر بن عبدالعزيز: »الحمد هلل ذي الكبرياء، و�سلى 
اهلل على محمد خاتم الأنبياء، اأما بعد، فاإن الرغبة منك دعتك اإلينا، 

والرغبة فيك اأجابت منا «)115(.
عندما  بها  يوؤتى  �سيغة  وهي   » اإنَّ »ثم  ب�سيغة  التخل�ص  يكون  وقد 
يكون المرء في حديث فيريد اأن ينتقل اإلى غيره ، ومن اأمثلة ذلك خطبة 
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اأبي طالب »الحمد هلل الذي جعلنا من زرع اإبراهيم.. ثم اإن محمد بن 
عبداهلل«)116(.

وخطبة النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، في زواج فاطمة: »الحمد هلل 
ومثل  ن�سبًا«)117(  الم�ساهرة  تعالى جعل  اهلل  اإنَّ  ثم  بنعمته..  المحمود 
ر�سيقًا بحيث ل  �سهاًل  الخطبة  اإلى غر�ص  التخل�ص  ال�سيغ تجعل  هذه 

ي�سعر ال�سامع بالنتقال؛ ل�سدة اللتئام والن�سجام بين اأجزاء الخطبة. 
ربط  حين  نف�سيًا  تعلياًل  التخل�ص  اأهمية  الباحثين  اأحد  علل  وقد 
المو�سوعات  تباينت  اإذا  نفورها  واإث��ارة  الإن�سانية  النف�ص  طبيعة  بين 
داخل الن�ص الأدبي، و�سيقت بال رابط انتقالي يجمع بينها ويالئم بين 
اأطرافها في ترفق وهدوء؛ وذلك اأنَّ النف�ص اإذا اعتادت ال�سيء وتناغمت 
مع حركته ال�سعورية واإيحاءاته الت�سويرية ي�سعب نقلها اإلى �سيء اآخر 
بعد  ثم  الجديد)118(.  النف�سي  للجو  المفاجئ  لالختالف  مفاجئًا  نقاًل 

ذلك يدخل الخطيب اإلى مو�سوعه الذي ق�سد اإليه وبنى عليه خطبته.

ثالثاً: �سلب المو�سوع:
وللمو�سوع في بنية خطبة الإمالك اأهمية كبرى فهو �سلب الخطبة 

والأ�سا�ص منها. 
فهم  لأن  ؛  والإي�ساح  التركيز  على  مبني  الإم��الك  ومو�سوع خطبة 
المعنى وو�سوحه اأ�سا�ص الإقناع والتاأثير، وكثيرًا ما كان يمهد الخطيب 
وبيان  فيه  والترغيب  النكاح  ف�سل  بالحديث عن  في طلبه  ال�سروع  قبل 
عليه  اهلل  �سلى  النبي،  خطبة  في  منه.كما  الإ�سالم  ومقا�سد  اأهميته 

و�سلم)119(، وخطبة الح�سن الب�سري)120(  وخطبة الماأمون)121(.
ول �سك اأن هذا التمهيد يدل على مغزى الخطيب،والمو�سوع الذي 
وقد  بنائها  وح�سن  الخطبة  اأجزاء  بين  المواءمة  وهذا من  اإليه ق�سد، 
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كاح وبين  ق بين �سدر خطبة النِّ اأ�سار الجاحظ اإلى اأهمية ذلك فقال: »فرِّ
�سدر خطبة العيد ، وخطبة ال�سلح، وخطبة التَّواهب، حتى يكون لكل فٍن 
من ذلك �سدٌر يدل على عجزه، فاإنَّه ل خير في كالم ل يدلُّ على معناك، 

ول ي�سير اإلى مغزاك«)122(.
ول �سك اأنَّ التمهيد بذكر ف�سل النكاح والترغيب فيه قبل ال�سروع 
بطريقة  له  ممهدًا  بمو�سوعه  ال�سلة  �سديد  يعدُّ  الخطيب  مق�سد  في 
�سهلة ومتدرجة، دون اأن يكون هناك انقطاع اأو دخول مفاجئ تنفر منه 

نفو�ص المتلقين.
وياأتي التمهيد م�ستماًل على ذكر محا�سن الخاطب و�سفاته الخلقية 
اأو الو�سية بالزوجة والإح�سان اإليها وكل ذلك م�سعر باللتحام مع مو�سوع 
طالب)123(.  اأبي  خطبة  في  اللتئام  هذا  نلم�ص  بها،  ممتزجًا  الخطبة 
وخطبة بالل ر�سي اهلل عنه)124( وخطبة الح�سن الب�سري)125( والخليفة 

الماأمون)126( وغيرها كثير.

رابعاً: الخاتمة:
تحتل الخاتمة اأهمية كبيرة في بنية الخطبة ، فهي اآخر ما يطرق 
الأ�سماع واأحرى اأن ي�ستقر بالنف�ص ويعلق بالقلب؛ ولذلك اأكد النقاد على 
من  فيها  يكون  واأن  ر�سيق  لفظ  ذات  تكون  اأن  وراأوا  بها  العناية  اأهمية 
ح�سن الن�سجام واإ�سابة الغر�ص ما يبقى اأح�سن الآثار ويجبر ما ع�ساه 

وقع فيما قبله من التق�سير)127(. 
يغلب  كان  واإن  الأ�سكال،  متعددة  جاءت  الإم��الك  خطب  وخواتيم 
عليها الت�سابه في المعاني والأفكار مع اختالف في الألفاظ والأ�ساليب.

وعادة ما يختم الخطيب بترغيب اأهل المراأة بما اأرادوا من ال�سداق 
ال�سداق  اأحببتم من  »وما  بقوله:  اأبي طالب حيث ختم  كما في خطبة 
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اأيُّوب بن القرية ختمها بقوله: »والأمير معطيكم ما  «)128( وخطبة  فعليَّ
ت�ساألون«.

�سنة  اإل���ى  خطبته  نهاية  ف��ي  ال��م��راأة  اأه���ل  الخطيب  ير�سد  وق��د 
ال�ستخارة واأن يكون ردهم خيرًا، كما في ختام خطبة الح�سن الب�سري: 

»فا�ستخيروا اهلل وردوا خيرًا يرحمكم اهلل«)129(. 
اأو يختم بال�ستغفار له وللحا�سرين كما في ختام خطبة الماأمون: » 
ف�سفعوا �سافعنا ، واأنكحوا خاطبنا، وقولوا خيرًا تحمدوا عليه وتوؤجروا ؛ 

اأقول قولي هذا، واأ�ستغفر اهلل لي ولكم«)130(.
بتمام  موؤذنًا  تامًا  التحامًا  ملتحمًا  جاء  الختام  هذا  اأن  �سك  ول 
الكالم، �ساعد في ذلك ح�سن التخل�ص والتدرج بقوله »اأقول قولي هذا« 
فمن خالله نلم�ص قدرة الخطيب على اإيجاد المخرج المنا�سب لالنتقال 
بال�سامع من �سلب المو�سوع اإلى ختامه فلم يعد ال�سامع ينتظر �سيئًا بعد 

ذلك، ولم يعد في نف�سه رغبة في المزيد.
فيه  اإْذ  قبله  بما  ال�سلة  �سديد  وال�ستغفار  بالدعاء  الختام  وياأتي 
ال�سادقة  الرغبة  واإظهار  الطرفين،  بين  والمودة  المحبة  لخلق  اإ�ساعة 

في تعميق هذه العالقة بالدعاء الم�سعر بالمحبة و�سدق الم�ساعر.
طلب  على  بالموافقة  يختم  ما  فعادًة  المخطوبة  اأول��ي��اء  ردُّ  واأم��ا 
بقوله:  ختمها  حين  تميم  بني  من  الأع��راب��ي  خطبة  في  كما  الخاطب 

»وحاجتك مق�سية اإن �ساء اهلل تعالى«)131(.
وكما في اإجابة عمر بن عبدالعزيز »قد زوجناك على كتاب اهلل : 
ن�سًا  كان  واإن  الختام  وهذا  باإح�سان«)132(  ت�سريح  اأو  بمعروف  اإم�ساك 
في قبول الخاطب واإجابة دعوته اإل اأن عمر، رحمه اهلل، قلل من اإ�سابة 
الغر�ص بذكر الت�سريح الذي ل يجمل ول يح�سن في مثل هذا الموقف؛ 
لعدم مالءمته للموقف الراهن الذي يعُد جزءًا مرتبطًا بالن�ص الخطابي.
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والمتاأمل في خواتيم خطب الإمالك يلم�ص اأنها جاءت والنف�ص قد 
تهياأت وا�ستعدت لها وقد حملت بين طياتها اإ�سعارًا بتمام الكالم وانتهاء 
جودتها  وعالمة  الخاتمة  جمال  غاية  هو  ذلك  اأن  �سك  ول   ، الخطبة 

وح�سن رونقها.
ثانياً: جماليات البناء الفني:

افتخر العرب قديمًا بالخطابة، ومدحوا بالبراعة فيها، حتى كانت  
ربيعة  بن  لبيد  يقول  ذلك  وفي  القدر،  في  مت�ساويين  وال�سعر  الخطابة 

مفتخرًا : 
ومقـــــــــاٍم �سيــــــــــق فرجُتـــــــُه           بمقـامي ول�ســــــاني وجــــــــدل)133(

ا توفي ابن عّمار الطائي رثاه اأبو قردودة الطائي فلم يجد اأبلغ  ولمَّ
ى؛ لح�سن  المو�سَّ ر  المنمَّ بالثوب  من و�سف منطقه الجميل حيث �سبهه 

منطقه المنمق الأخاذ فقال: 
يا جفنًة كاإزاء الحو�ض قد َهَدُموا       وَمْنِطقــاً مثــل و�سي الُيْمَنِة الِحَبرة)134(
وهذا الحتفاء والو�سف بالبراعة يدل على اأنَّهم كانوا يعمدون اإلى 
الجاحظ حين  اأح�سن  وقد  ال�سعراء،  يفعل  كما  وتزيينه  تحبير كالمهم 
اقتدارًا  كالمقت�سب)135(  عندهم  البائت  الكالم  »كان  بقوله:  و�سفهم 
اإذا احتاجوا  عليه، وثقة بح�سن عادة اهلل عندهم فيه، وكانوا مع ذلك 
ات الأمور مّيثوه)136( في �سدورهم  اإلى الراأي في معاظم التَّدبير ومهمَّ
حًا،  منقَّ محككًا  اأب��رزوه  الثقاف...  مه  قوَّ ف��اإذا  اأنف�سهم،  على  وقيَّدوه 

بًا«)137(.  ى من الأدنا�ص مهذَّ وم�سفَّ
و�ساأتناول هذا الحتفاء والتحبير في العنا�سر التالية:
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الن�سيج اللغوي:
اأوًل: اإطار الألفاظ:

تتميز األفاظ خطباء الإمالك على وجه العموم بال�سهولة والو�سوح 
مع تحقق القدر الكافي من الف�ساحة والبالغة للتاأثير على المتلقين ، 
التي  الم�ستركة  اإلى غايتهم  ال�سمة يعود  ولعل ا�ستراك الجميع في هذه 
وا�ستمالتهم  اإليهم  يخطبون  من  اإقناع  اإل��ى   - �سيء  كل  قبل   - تهدف 

ا في نفو�سهم وبيان موقفهم بكل دقة وو�سوح. والإبانة عمَّ
ال�سياغة  وح�سن  الن�سج  اإحكام  مع  والو�سوح  ال�سهولة  اأنَّ  �سك  ول 

يحققان بكل اقتدار مثل هذه الغاية.
ومعانيه جاريًا  األفاظه  »في جميع  الخطيب:  يكون  اأن  ذلك  واأمارة 
فاإنَّ  و�سعه؛  لي�ص في  على �سجيته غير م�ستكره لطبيعته، ول متكلف ما 

نه وقبَّح موقعه«)138(. التكلف اإذا ظهر في الكالم هجَّ
ال�سهولة  جعل  والرتجال  بالم�سافهة  الخطابي  الفن  ارتباط  ولعلَّ 
خلت  وقد  خطبته  يقدم  اأن  اإلى  بالخطيب  يدفع  ملحًا  مطلبًا  والو�سوح 
من كل ما يعوق عن الدللة والإبانة ف� » راأ�ص الخطابة الطبع ، وعمودها 
ربة وجناحاها رواية الكالم وحليها الإعراب ]الو�سوح[ وبهاوؤها تخير  الدُّ

الألفاظ «)139(.
وِر في الأب�سار«)140( حر�ص  ا كانت »الألفاظ في الأ�سماع كال�سُّ ولمَّ
بينهم  التناف�ص  مبعث  ذل��ك  وك��ان  ونقائه،  اللفظ  ج��ودة  على  الأدب���اء 
في  وال�ساعر  الخطبة،  في  والخطيب  الر�سالة  في  الكاتب  »تاأنق  ولهذا 

الق�سيدة«)141(.
ملتم�ص  عليه  يكون  باأن  هو جدير  لما  �سورة  القلق�سندي  اأورد  وقد 
النكاح من حيث اختيار اأ�سرى الألفاظ اإلى القلوب واأح�سن المعاني وقعًا 
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في النفو�ص ، واأر�سد اإلى :»اأن يودعها من األفاظ المعاني المنتظمة في 
هذا الباب اأوقعها في النفو�ص واأعودها بتقريب المرام واأدلَّها على �سدق 

القول... واأن يذهب بها اإلى الخت�سار والإيجاز«)142(.
ولما كانت خطب الإمالك �سريفة المعاني والأفكار كانت لغتها تبعًا 
لذلك فجاءت مهذبة منتقاة تبتعد عما يخل بالف�ساحة كب�ساعة الألفاظ 

وتنافر الحروف والكلمات.
والوا�سحة  الماألوفة  الألفاظ  التما�ص  نحو  الإم��الك  خطب  واتجاه 
اأ�سافوا  قد  اإننا نجدهم  بل  والمبا�سرة في دللتها،  ال�سطحية  يعني  ل 
اإلى عنايتهم بالمعاني والأفكار عناية خا�سة باألفاظهم تتمثل في اختيار 
الألفاظ الدقيقة والموحية والإح�سا�ص المرهف بجمال اللفظ ون�ساعته.
النبي،  خطبة  في  المفردة  اللفظة  اختيار  في  العناية  هذه  تاأمل 
�سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل تعالى جعل الم�ساهرة ن�سبًا لحقًا واأمرًا 

مفتر�سًا وو�سج به الأرحام واألزمه الأنام«)143(.
ج « تمتاز بالدقة حيث تعني التداخل والت�سابك واللتفاف  فكلمة »و�سَّ
ي�ستبك  �سيء  وكل  المت�سلة،  الم�ستبكة  الرحم  وهي  الوا�سجة:  ومنه 
تداخلت)144(  اإذا  والأغ�سان  العروق  و�سجت  من  واأ�سله  وا�سج،  فهو 
غاية  في  بينهم  العالقة  تجعل  المت�ساهرين  بين  و�ساج  والم�ساهرة 

التداخل والمتزاج.
دقة  على  تدل  وت�سوره  المعنى  تك�سف  التي  المعبرة  اللفظة  وهذه 

اختيار النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، لألفاظه.
وتاأمل قول عامر بن الظرب العدواني: »يا مع�سر عدوان: اأخرجت 

من بين اأظهركم كريمتكم على غير رغبة عنكم«)145(. 
فالتعبير عن المراأة بلفظة »كريمتكم« ي�سعر بالحفاوة بها واإنزالها 
مكانتها التي ت�ستحقها، وربما جاء اللفظ موحيًا بظله الذي ير�سمه في 
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الأمور  ت�ساغرت  الذي  هلل  »الحمد  الماأمون:  قول  ذلك  ومن  الخيال، 
بم�سيئته«)146(.

اأمام عظمة  ومهابة  ذًل  وتحاقرت  �سغرت  اأي  الأمور  »وَت�َساَغَرْت« 
والتحقير  الت�سغير  على  يدل  اإيحاء  »ت�ساغر«  الفعل  وفي  تعالى  اهلل 
اللفظ  هذا  ظالل  تتفياأ  التي  المعاني  هذه  مجرى  يجري  وما  والإذلل 

الموحي والبديع.
اأبي  بن  عتبة  ق��ول  في  والدقيقة  الموحية  الكلمة  ه��ذه  مثل  ونجد 
�سفيان »هي األ�سق بقلبي منك«)147(  ففي التعبير بكلمة »األ�سق« اإيحاء 
يدل على �سدة القرب والتالحم والتعبير هنا باللت�ساق �سادق الدللة 
على ت�سوير �سدة التعلق ول يكون هذا المعنى لو قال هي اأقرب اأو اأحب 

ونحو ذلك.
ا الفعل »يعذب« في قوله: »فاأكرمها يعذب على ل�ساني ذكرك«  واأمَّ
فهو يثير في النف�ص دللت وظالًل تفي�ص بالعذوبة والحالوة واأ�سله من 
الماء العذب وهو الم�ست�ساغ الهنيء، وكاأن اإكرامها واإ�سعادها يجعل ذكر 

الخاطب على ل�سانه نغمًا حلوًا وماًء عذبًا م�ست�ساغًا.
وقد تكت�سب الكلمة اإيحاءها من خالل حروف العلة التي تملك طاقة 
�سوتية خا�سة حيث توؤدي مهمة جليلة في اللغة العربية فهي تعد اأ�سا�سًا 
قرب  الذي  »الحمد هلل  عنه:  ر�سي اهلل  علي،  كقول  الإ�سماع)148(  لقوة 
من حامديه ودنا من �سائليه ووعد الجنة من يتقيه وقطع بالنار عدد من 

يع�سيه«)149(.
يعطي  و»يع�سيه«  و»يتقيه«  و»�سائليه«  »حامديه«  في  المد  فاإ�سباع 
للفظ قّوة في الإ�سماع ويمنح الخطيب قوة في النطق، حتى ليخيل لمن 
لي�سد  ويمده؛  الخطيب وهو ي�سغط على �سوته  اأداء  الخطبة  يقراأ ن�ص 
اأذهان ال�سامعين ويوؤثر فيهم، وهذا من اأهم المنبهات المثيرة للمتلقي 

والمتكلم على ال�سواء .



عبدالرحمن رجاء اهلل السلمي
20

14
بر 

تو
ك

- أ
هـ 

14
35

ة 
ج

حل
و ا

، ذ
 3

8 
دد

لع
ا

103

جـــــذور

وتتاأثر لغة خطب الإمالك - كثيرًا - بالقراآن الكريم ، نلم�ص ذلك 
البيان  مع  واأ�سلوبها  تراكيبها  وان�سجام  بالآيات  تو�سيحها  خالل  من 
القراآني؛ ولهذا �سور عدة منها: اأن ياأتي اأحدهم اإلى معنى الآية مدمجًا 
في حديثه، بحيث يدرك ال�سامع هذا التاأثير كما في قول عمر بن عبد 
ت�سريح  اأو  بمعروف  اإم�ساك  اهلل:  كتاب  على  زوجناك  »وق��د  العزيز: 

ہ  ہہ  {ہ  تعالى:  قوله  من  م�ستفاد  وهذا  باإح�سان«)150( 
ھ ھ ھ ھ})151(.

فيه  اهلل  وعد  جمياًل  ح�سنًا  اأم��رًا  »ذكرتم  الق�سري:  خالد  وكقول   
عة«)152(  وهو م�ستفاد من قوله تعالى: { ٱ ٻ ٻ  الغنى وال�سَّ
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿٿ })153(.
وقد ي�سل هذا التاأثر اإلى حد القتبا�ص واأمثلة ذلك ظاهرة في طائفة 
و�سلم)154(،  عليه  اهلل  �سلى  النبي،  في خطبة  كما  الإم��الك  من خطب 
وكما في خطبة الخليفة الماأمون)155(  ول �سك اأنَّ الخطبة اإذا ا�ستملت 
على اآي القراآن ات�سمت بروعة البيان وجمال الأ�سلوب ولهذا كان ال�سلف 
من اأهل البيان »ي�ستح�سنون اأن يكون في الخطب يوم الحفل وفي الكالم 
اآٌي من القراآن ، فاإنَّ ذلك مما يورث الكالم البهاء والوقار  يوم الجمع 

قة و�سل�ص الموقع«)156(. والرٍّ
ثانياً: اإطار التراكيب:

التي  ال�سمات  اأبرز  يلم�ص  اأن  المتاأمل  ي�ستطيع  التراكيب  اإطار  في 
�ساعدت في �سياغة تراكيبهم واإظهارها في �سورة جميلة وموؤثرة.

»اأن  وذلك  مفرداتها  وان�سجام  التاأليف  ح�سن  ال�سمات  تلك  ومن 
تاأتي الكلمات من النثر والأبيات من ال�سعر متتاليات متالحمات تالحمًا 

�سليمًا م�ستح�سنًا ، ل معيبًا م�ستهجنًا«)157(.
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وهذا التاآخي بين الألفاظ في الجمل يقت�سي اأن تبتعد عن التوعر 
والتنافر؛ لتكون �سهلة في النطق واأوقع في القلب، تاأمل خطبة اأبي طالب 
»الحمد هلل الذي جعلنا من زرع اإبراهيم وذرية اإ�سماعيل، وجعل لنا بلدًا 
حرامًا وبيتًا محجوجًا ، وجعلنا الحكام على النا�ص، ثم اإنَّ محمد بن عبد 
اهلل ابن اأخي َمْن ل يوازن به فتى من قري�ص اإل رجح عليه: برًا وف�ساًل، 
وكرمًا وعقاًل، ومجدًا ونباًل، واإن كان في المال ُقّل فاإنَّما الماُل ظل زائل 
وعارية م�سترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ، ولها فيه مثل ذلك، 

.)158(» وما اأحببتم من ال�سداق فعليَّ
متاآلفة  التاأليف  ح�سنة  نلحظ  كما  الخطبة  ه��ذه  في  فالعبارات 
التاأويل  تحتمل  ل  وهي  مدلولتها،  في  اإبهام  ول  معانيها  في  تعقيد  ل 
والتف�سير بمعاٍن مختلفة، ول تحتاج اإلى جهد وعناء في ا�ستيعاب معانيها 

وفهم مقا�سدها.
ولعل مما اأ�سهم في �سالمة التراكيب وح�سن تاأليفها وان�سجام بنائها 
موافقتها لقواعد النحو اأو ما ا�سطلح عبدالقاهر الجرجاني على ت�سميته 
ْظم « وهذا ينطبق على جميع خطبهم، فهي ت�سلح اأمثلة �سادقة  ب� » النَّ
الذي  والتكرار  الح�سو  اأو  التعقيد  اأو  اللحن  الخالية من  العربية  للجملة 

لحق بالعربية بعد ع�سر الحتجاج.
ولعل البيئة التي عا�ص فيها اأولئك الخطباء كان لها الأثر الكبير في 
�سالمة تراكيبهم وح�سن تاأليفها، واإذا كانت البيئة المكانية: »هي الوعاء 
و�سعوره،  اإح�سا�سه  فيه  وينمو  الإن�سان،  عقلية  فيه  تتربى  الذي  الفكري 
األهمت الخيال العربي بالمعاني ال�سافية الوا�سحة  فاإنَّ هذه البيئة قد 
التي ل تعقيد فيها ول التواء والتي تعبر عن حياته تعبيرًا �سادقًا«)159(. 

وتطالعنا �سمة الجزالة والفخامة في تراكيبهم، ول اأعنى بالجزالة 
اأن  المق�سود  واإنما  والوعورة  الغرابة  غاية  في  وح�سيًا  الكالم  يكون  اأن 
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يكون  واأن  مغزاه«)160(  ي�ستبهم  ول  معناه  ينغلق  ل  �سهاًل  »ج��زًل  يكون 
»متينًا على عذوبته في الفم ولذاذته في ال�سمع «)161(. 

جاءه  �سيء  له  ُخ��طَّ  »من  رب:  الظَّ بن  عامر  قول  ذلك  اأمثلة  ومن 
الجدود،  قدر  على  الحظوظ  َق�ْسم  ولول  �سواه،  لنف�سه حا�سٌد  زارع  ربَّ 
ما اأدرك الآخر من الأول �سيئًا يعي�ص به، ولكن الذي اأر�سل الحيا اأنبت 

َمه اأُُكاَل، لكل فٍم بقلة ومن الماء جرعة«)162(. المرعى، ثم ق�سَّ
منا�سبة  قوية  جزلة  ج��اءت  الن�ص  ه��ذا  ف��ي  الخطيب  ف��ع��ب��ارات 
للمعاني التي ق�سدها، فهي مليئة باأ�ساليب التوكيد والتقرير للمعنى في 
المعاني  ذات  المعطوفة  الجمل  وتوالي  الأمثال،  ف�سرب  المتلقي،  نف�ص 
اإنزال  ب�سورة  المثل  �سرب  خالل  من  الإقناعي  والأ�سلوب  المتقاربة، 
الأ�ساليب  المخلوقات بقدر، كل هذه  الزرع وق�سمته بين  واإنبات  المطر 
الجزلة جاءت لإقناع قومه ب�سحة تزويج ابنته لرجل من خارج القبيلة.

ونرى مثل هذه التراكيب الجزلة في خطبة رجل من بني تميم يجيب 
بحرمه،  لت  »تو�سَّ فيقول:  منهم  ام��راأة  خطب  عندما  قا�سى  الرُّ الف�سل 
ة، ففر�سك مقبول،  واأدليت بحق ، وا�ستندت اإلى خير ، ودعوت اإلى �سنَّ

وما �ساألت مبذول«)163(.
ولي�ست هذه الجزالة هي ال�سمة الوحيدة التي طبعت اأ�ساليبهم ، بل 
التي تظهر  وال�سهولة  الجزالة  بين  تراكيبهم  يراوحون في  اإننا نجدهم 
في  مرادها  ت�سف عن  التي  ديباجتها  وح�سن  العبارة  ر�ساقة  من خالل 

ي�سر و�سهولة. 
تاأمل قول عمر بن عبدالعزيز »الحمد هلل ذي العزة والكبرياء و�سلى 
اهلل على محمد خاتم الأنبياء اأما بعد، فقد ح�سن ظن من اأودعك حرمته 
يطالعنا  ما  اأول  هما  والألفة  فال�سهولة  عليك«)164(  يختر  ولم  واختارك 
من �سمات هذا الأ�سلوب لأنها �سدرت من ذات نف�سه ولم يعقه في اأدائها 

التكلف اأو الإغراق في المح�سنات البديعية. 
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بين  تراوحت جملهم  فقد   ، وق�سرها  الجمل  من حيث طول  واأم��ا 
الطول والق�سر ولكنَّ المتاأمل يلم�ص غلبة الجمل الق�سيرة، حيث يعمد 
نلحظ  الأل�سن،  على  وجريانها  النف�ص  في  تاأثيرها  ة  لقوَّ الخطيب  اإليها 
اأبي  بن  وعلي  الظرب)165(  بن  عامر  خطبة  في  الق�سيرة  الجمل  هذه 

طالب، ر�سي اهلل عنه، والح�سن الب�سري)166(.
الوثيقة  العالقة  بطبيعة  تعليله  يمكن  الق�سيرة  الجمل  غلبة  ولعلَّ 
تراكيبه  تت�سم  ما  غالبًا  ال�سفهي  فالأدب  وم�سمونه،  الأدب  طبيعة  بين 
بالق�سر، وذلك رغبًة في التاأثير و�سَدّ اأذهان المتلقين، اإ�سافة اإلى اأن 
و�سعف  الت�ستت  اإل��ى  يف�سي  والت�سعب  ال�ستطراد  وكثرة  الجمل  طول 
التركيز، وعدم الفهم مع تعذر التنقيح في مثل هذا الفن ال�سفهي)167(. 

البنية الإيقاعية:
الحديث عن الإيقاع في النثر الفني ين�سرف اإلى القيم الإيقاعية 
الكلمات،  انتقاء  في  مظاهره  نلم�ص  خفي  اإي��ق��اع  وه��و  الن�ص،  داخ��ل 
والمواءمة بين المفردات، وجر�ص الحروف، وق�سر العبارات، والتكرار 

والمراوحة بين الأ�ساليب، وا�ستخدام المح�سنات البديعية.
وهذا الأمر ي�سهم في تكوين وحدة الن�ص المو�سيقية ويجعل الإيقاع 
الداخلي لالألفاظ والجو المو�سيقي الذي يحدثه النطق من اأهم و�سائل 

الإثارة والتنبيه التي يعمد اإليها الخطيب.
وللخطب نغٌم داخلي مطرب تهتز له النف�ص وتطرب له الأذن ويكون اأعلق 
بالقلب وقد اأ�سار اإلى ذلك عبدالقاهر الجرجاني بقوله: »والخطب من �ساأنها 

اأن يعتمد فيها الأوزان والأ�سجاع فاإنَّها تروى وتتناقل تناقل الأ�سعار«)168(. 
والمتاأمل في خطب الإمالك يلم�ص غلبة الأ�سلوب المر�سل بحيث لم 
يتقيد الخطيب بال�سجع والزدواج ولم يتكلف المح�سنات البديعية وكل 

ما جاء من ذلك فهو عفو الخاطر حين يتطلبه المعنى.
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ومن اأبرز و�سائل النغم الإيقاعي في خطبهم والذي جاء عفو الخاطر 
ال�سجع وهو: »تواطوؤ الفا�سلتين من النثر على حرف واحد«)169(. 

ومن اأمثلته قول عمر بن عبدالعزيز »الحمد هلل ذي الكبرياء، و�سلى 
اهلل على محمد خاتم الأنبياء«)170(.

وقول الح�سن الب�سري: »اإن اهلل جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة 
دينًا،  النكاح  جعل  اهلل  »اإن  الماأمون:  وقول  المتفرقة«)171(  والأن�ساب 

ور�سيه حكمًا، واأنزله وحيًا«)172(. 
فالألفاظ: »الكبرياء - الأنبياء « و»المنقطعة - المتفرقة« و»ديناً 
النغمي  والتوافق  ال�سوتي  التنا�سق  زيادة  اأ�سهمت في  - وحياً«  - حكماً 
ا�ستمالة  في  اأثرها  لها  نغمة مو�سيقية  لالأ�سلوب  تكلف وجعلت  من غير 

المخاطبين لالإ�سغاء.
ويعد الجنا�ص من اآكد الفنون البديعية التي تبنى عليها المو�سيقى 
الداخلية للن�ص الخطابي، ومما جاء في خطبهم عفو الخاطر قول عامر 

رب لقومه: ابن الظَّ
»لن يرى ما اأ�سف لكم اإل كلُّ ذي قلٍب واٍع ولكل �سيٍء راٍع ، ولكل رزٍق 
�ساٍع«)173( فالألفاظ »واٍع - راٍع - �ساٍع«، اأ�سهمت في جمال الأ�سلوب من 
خالل اإحداث الن�سجام ال�سوتي النا�سئ عن المماثلة في ال�سوت والوزن 
اإ�سافة اإلى الن�سجام بين المعاني وما يحدثه من ربط الكالم وتالحمه، 
التنوين فقد  المو�سيقى وهو  اآخر على  باعثًا  الن�ص  كما نلحظ في هذا 

اأعطى الن�صَّ اإيقاعًا مطربًا يدركه الوجدان وتطرب له الأذن.
اأبي �سفيان: »اأقرب  ومثل ذلك الن�سجام نلحظه في قول عتبة بن 
ا  بدَّ اإ�سعافه  من  اأجد  ول  ًا  ردَّ له  اأ�ستطيع  ل   ، اأحبَّ حبيٍب  َخَطَب  قريٍب 
فاأكرمها  منك،  بقلبي  األ�سق  وهي  منها  عليَّ  اأعزُّ  واأنت  زوجتكها  قد   ،
يعذب على ل�ساني ذكرك، ول تهنها في�سغر عندي قدرك، وقد قربتك 

مع قربك فال تبعد قلبي من قلبك«)174(. 
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ا« و»ذكرك وقدرك«  ا وبدَّ فتاأمل الجنا�ص بين: »قريب وحبيب« و»ردَّ
و»قربك وقلبك«. 

وانظر اإلى جمال جنا�ص ال�ستقاق وهو: ما اجتمع فيه اللفظان في 
و»قربتك  حبيب«  و»اأح��ب  قريب«  »اأق��رب  قوله  في  ال�ستقاق)175(  اأ�سل 
المماثلة  من  طرفيه  بين  ما  نلحظ  حيث  قلبك«  من  و»قلبي  قربك«  مع 
في  مميزًا  وقعًا  لالأ�سلوب  جعلت  مو�سيقيًا  وقعًا  اأحدثت  التي  ال�سوتية 

ال�سمع.
وتاأمل الجر�ص المو�سيقي النا�سئ عن التكرار في : 

- تف�سي حرف الباء في »اأقرب - قريب - اأحب - حبيب«. 
- تف�سي حرف الكاف في »ذكرك - قدرك - قربتك - قربك - قلبك«. 
ر »في الكالم على اأبعاد متقاربة اأك�سب  ول �سك اأن الحرف اإذا تكرَّ
تكرار �سوته ذلك الكالم اإيقاعًا مبهجًا، يدركه الوجدان ال�سليم ، حتى 

عن طريق العين ، ف�ساًل على اإدراكه ال�سمعي بالأذن«)176(.
ول يفوت المتاأمل في هذا الن�ص اأن يدرك تالوؤم الكلمات واإيقاعها 
تهنها«  ل   - و»اأكرمها  وهــي«  »اأنـــت  بين  المقابلة  في  جر�سها  وح��الوة 

و»يعذب وي�سغر«. 
وكلها ترانيم نغمية يعزف بها الخطيب اأوتار قيثارته لي�سيع بها نغمًا 
والتنا�سب في  الن�سجام  اإحداث  يوؤدي دورًا في  موحيًا و�سوتًا مو�سيقيًا 

الكالم وتح�سين وقعه في النف�ص.
والتنغيم  الإيقاع  اإح��داث  في  والجنا�ص  ال�سجع  اإ�سهام  كان  واإذا 
الجمل  ب��ت��وازن  يتعلق  الزدواج  ف��اإنَّ  والكلمات  ال��ح��روف  على  ين�سب 
منتهيتان  موزونتان  متتابعتان  اأكثر  اأو  »جملتان  تاأتي  اأن  وهو  وتقاربها 

بفا�سلتين م�سجوعتين اأو غير م�سجوعتين«)177(. 



عبدالرحمن رجاء اهلل السلمي
20

14
بر 

تو
ك

- أ
هـ 

14
35

ة 
ج

حل
و ا

، ذ
 3

8 
دد

لع
ا

109

جـــــذور

»تو�سلت  تميم:  بني  الأعرابي من  كقول  كثيرة  واأمثلته في خطبهم 
ففر�سك  �سنة،  اإلى  ودعوت  خير،  اإلى  وا�ستندت  بحق،  واأوليت  بحرمة 

مقبول وما �ساألت مبذول«)178(. 
وقول عمر بن عبدالعزيز: »جزاك اهلل يا اأمير الموؤمنين خيرًا، فقد 

اأجزلت العطية وكفيت الم�ساألة«)179(.
ية: »اأتيتكم من عند من تعلمون، والأمير معطيكم  وقول اأيوب بن الُقرَّ

ون«)180(. ما ت�ساألون ، اأفتنكحون اأم تردُّ
بع�سها  في  الفوا�سل  اتفاق  مع  متوازية  الجمل  هذه  في  فالأجزاء 
على حرف معين اأو على اأحرف متقاربة، ووجه الجمال والروعة في هذا 
يقوم  الذي  المو�سيقى  النغم  من  قدرًا  الن�ص  على  ي�سفي  اأنه  الأ�سلوب 
على تماثل الوحدات ال�سوتية. وقد جاء في خطبهم م�ساهمًا في اإبراز 

المعاني في حلة جميلة موؤثرة.
وللتكرار قيمة �سوتية عالية ونغمة مو�سيقية ت�سهم في زيادة النغم 
وتقوية الجر�ص المو�سيقي ومن اأمثلة التكرار قول بالل، ر�سي اهلل عنه: 
اهلل،  فاأعتقنا  عبدين  اهلل،  فهدانا  �سالين  كنا  اأخ��ي،  وه��ذا  بالل  »اأن��ا 
فقيرين فاأغنانا اهلل، فاإن تزوجونا فالحمد هلل، واإن ترّدُونا فالم�ستعان 

اهلل«)181(. 
اهلل،  »المحمود  ال��م��اأم��ون:  ق��ول  ف��ي  نلم�سه  ال��ت��ك��رار  ه��ذا  وم��ث��ل 

والم�سطفى ر�سول اهلل، وخير ما عمل به كتاب اهلل«)182(.
وفي  م��رات«  »خم�ص  الأول  الن�ص  في  »اهلل«  الجاللة  لفظ  فتكرار 
الجر�ص  وتقوية  النغم  زي��ادة  في  اأ�سهمت  م��رات«  »ثالث  الثاني  الن�ص 
واإ�ساعة جوِّ من التناغم الذي يطرب الأذن، اإ�سافة اإلى ما ي�سيعه �سماع 
وهدوء  الروح  و�سكون  القلب  طماأنينة  من  البديع  المقد�ص  اللفظ  هذا 

الم�ساعر.
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ول �سك اأنَّ هذا الإيقاع المو�سيقي في خطب الإمالك جعل لكالمهم 
رونقًا وجماًل ب�سبب الن�سجام المو�سيقي الذي تبدو مظاهره في جر�ص 
المح�سنات  وا�ستخدام  الأل��ف��اظ  بين  وال��م��واءم��ة  والكلمات  ال��ح��روف 

البديعية، وما �سابه ذلك مما يثري الإيقاع الداخلي للن�ص الخطابي .
ولعل من الموؤكد اأن نقرر اأنهم لم يلتزموا المح�سنات البديعية في 
تاأتي هذه المح�سنات في بع�سها عفو الخاطر من  واإنما كانت  خطبهم 
غير تكلف واأما الأعم الأغلب من كالمهم فكان ي�سدر عن طبع وتر�سل 
دون ق�سد لتزيين الأ�سلوب ب�سروب ال�سنعة البديعية. وهذا يوؤكد اأنهم 
لم يتكلفوا البديع واإنما كان مجيئه تابعًا للمعنى موافقًا للطبع وال�سجية.

الت�سوير الفني:
ُيعد الت�سوير عن�سرًا رئي�سًا من عنا�سر التعبير الفني، وو�سيلة من 
اأكثر  ال�سورة  يجعل  مما  المختلفة؛  والعواطف  الم�ساعر،  اإثارة  و�سائل 
الفنية  الأدبي قيمته  الن�ص  ، وبدونها يفقد  الوجدان  ثباتًا ور�سوخًا في 

والتاأثيرية ويت�سابه مع الكالم العادي.
�سرورته  ف��اإن  الأدب��ي  العمل  في  �سرورة  يعد  الت�سوير  ك��ان  واإذا 
ي�سخ�ص  بما  يتاأثر  والمرء  بالتاأثير،  تعنى  لأنها  الخطابة  في  »تتعاظم 
ٍة في الع�سور البدائية على  اأمامه ويراه... لهذا درجت الخطابة وبخا�سَّ

يًا ماديًا عبر الخيال«)183(. تمثيل العواطف تمثياًل ح�سِّ
اأكثر  من   - غالبها  في   - اأنها  يجد  الإم��الك  خطب  في  والمتاأمل 
الأ�ساليب النثرية تر�ساًل وبعدًا عن التكلف ، وهذا يعني اأنها لي�ست ذات 
طابع خيالي موغل في الت�سوير. وذلك يعود لغلبة النزعة العقلية على 
الأول،  المقام  في  والفكرة  بالمعنى  الهتمام  يعد  ال��ذي  الفني،  النثر 
العقول  ف��ي  يعمالن  ل  والتعري�ص  »الكناية  الخطابي  الأ���س��ل��وب  ففي 
اأن خطب  نجد  العامة  ة  ال�سمِّ ورغم هذه  والك�سف«)184(  الإف�ساح  عمل 
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اأ�سفت عليها طابع  التي  البالغية  ال�سور  الإمالك قد حفلت بعدد من 
الإقناع والإمتاع معًا.

ويدرك المتاأمل اأن الت�سوير فيها جاء معتمدًا على ال�سور البيانية 
اأنَّها  نلم�ص  كما  واإبرازه مح�سو�سًا،  المعنى  لتو�سيح  الخاطر؛  واأتى عفو 

جاءت ماألوفة قريبة اإلى النفو�ص، لي�ص فيها جزء غريب اأو متكلف.
تاأمل خطبة النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل جعل الم�ساهرة 
التعبير  اأّن  تجد  الأرحام«)185(،  به  ج  و�سَّ مفتر�سًا  واأم��رًا  لحقًا  ن�سبًا 
ج« على �سبيل ال�ستعارة التبعية في الفعل، اإْذ اأ�سل الفعل ي�ستعمل  ب�»و�سَّ
فيما ي�سح فيه الت�سابك والتداخل كالأغ�سان ونحوها، والأرحام ل يتاأتى 
فيها الت�سابك والتداخل، واإنَّما يتاأتَّى فيها التقارب والتاآلف والتوا�سل، 

ب. ج به الأرحام« اأي األف بينها وقرَّ وعلى هذا فيكون معنى »و�سَّ
ب اأو األَّف مثاًل للدللة  ج« دون غيرها مثل قرَّ وال�سرُّ في اختيار »و�سَّ
على �سدة القرب حتى و�سل اإلى درجة من الت�سابك والتداخل ل يمكن 

ف�سلها واإبعاد بع�سها عن بع�ص. 
مني  ت�ستري  جئت  اإنك  �سع�سعة،  »يا  رب  الظَّ بن  عامر  قول  وفي 
كبدي«)186( نلم�ص ت�سويرًا بديعًا يعني باإبراز الم�ساعر النف�سية فاأ�سل 
ر ب� »ت�ستري« بدل تطلب على  المعنى: جئت تطلب مني ابنتي، ولكن عبَّ
�سبيل ال�ستعارة التبعية ؛ لما في ال�سراء من �سدة الرغبة في طلب ال�سيء 
و�سدة الرغبة في الح�سول عليه حتى لو بذل فيه اأغلى الأثمان ، وكل هذا 

ل يوجد في مجرد الطلب.
الأ�سلية،  ال�ستعارة  �سبيل  على  ابنتي  بدل  »كبدي«  ب�  ر  عبَّ اأنَّه  كما 
وهذا فيه دللة على �سدة ات�سالها به من جهة اأنَّ الكبد جزء من �ساحبه 
ل ينفك عنه ول يفارقه... ومن جهة اأخرى فيه دللة على عدم ال�ستغناء 

عنه، واأنَّه ل يحيا بدونه.
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لنف�سه  زارع  »ربَّ  ذاتها  الخطبة  في  رب  الظَّ بن  عامر  ق��ول  وف��ي 
له واأكمله ثم �سار لغيره،  حا�سٌد �سواه« تمثيل ُي�سرب لمن اأعدَّ �سيئًا وجمَّ
ه تربيته لبنته ورعايته لها ثم مجيء غيره لياأخذها حليلة  وهو هنا �سبَّ
له، �سبه هذه الحالة بالذي يزرع ويتعاهد زرعه ثم ياأتي غيره فيح�سده 

على �سبيل ال�ستعارة التمثيلية.
وهذه ال�ستعارة التمثيلية اأ�سا�سها ت�سبيه حالٍة بحالة وهيئٍة بهيئٍة، 
وتمثياًل  للمعنى  تر�سيخًا  ال�ستعارية  ال�سور  اأكثر  من  كانت  هنا  ومن 
ح�سية  �سورة  في  وتخرجها   ، المعقولة  المعاني  تج�سد  »لأنها  للخيال، 

تزخر بالحركة والألوان والحياة«)187(.
اأبي طالب »الحمد هلل  والتعبير عن الذرية بالزرع يتالقى مع قول 
ر عن ال�ساللة بالزرع على  اإبراهيم«)188( حيث عبَّ الذي جعلنا من زرع 

�سبيل ال�ستعارة الأ�سلية.
وفي قول اأبي طالب في الخطبة ال�سابقة »فاإنَّ المال ظّل زائل وعارية 
ه  �سبَّ المعنى و�سوحًا وعمقًا، حيث  زاد  بديعًا  ت�سبيهًا  نلم�ص  م�سترجعة« 
»المال بالظل والعارية« ووجه ال�سبه بينهما وا�سح في النتقال والزوال 
ه به« في كل مو�سع بما يحقق الغر�ص  وعدم البقاء، وقد و�سف »الم�سبَّ
من الت�سبيه، فو�سف الظل باأنه زائل اأي ذاهب غير باٍق، وو�سف العارية 
رجوعها  من  لبدَّ  واإنَّما  الم�ستعير  عند  دائمًا  تبقى  ل  م�سترجعة  باأنَّها 

ل�ساحبها.
ومما ورد من ال�سور النف�سية التي تعنى بت�سوير الم�ساعر النف�سية 
عن  قلبي  تبعد  فال  قربك،  مع  قربتك  »وقد  �سفيان:  اأبي  بن  عتبة  قول 

قلبك«)189(. 
فيحتمل اأن يكون المق�سود من قلبي »ابنتي«، اأي فال تبعد ابنتي عن 
قلبك ،فيكون الكالم على �سبيل ال�ستعارة الأ�سلية، و�سرُّ التعبير بالقلب 

للدللة على �سدة القرب والت�سال وعدم ال�ستغناء عنها.
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ومن المحتمل اأن يكون المراد من »قلبي« نف�ص المتحدث ، ويكون 
معنى الكالم ل تبعدني عنك، وهذا يرجحه قوله قبل ذلك »وقد قربتك 
مع قربك« فكما اأني قربتك مع اأنك قريب مني، فكذا اأنت ل تبعدني عن 

قلبك. وهذا فيه اإيحاء ب�سدة القرب والت�سال.
لعالقة  المر�سل  المجاز  قبيل  من  يكون  الوجه  هذا  على  والكالم 
ر بالجزء »قلبي« واأراد الكل ، و�سرُّ التعبير بالجزء هنا  الجزئية حيث عبَّ
لأنَّ له مزيد اخت�سا�ص بالمعنى المراد، وهو القرب والمحبة ، اإذ القلب 

هو مو�سع الحب والكره في الإن�سان.
ومثل هذا الت�سوير النف�سي للم�ساعر والعواطف نلم�سه في خطبة 
ُذِكَرْت فالنة وفالن  اللهم  اإذ كانت تقول »با�سمك  قري�ص في الجاهلية 

بها َم�ْسُغوف«)190(.
و�سل  اأي  للمجهول،  بالبناء  »�ُسِغَف«  من  ماأخوذة  م�سغوف  فكلمة 
ها اأحاط بقلبه مثل  حبه لها اإلى �سغاف قلبه، وهذا فيه دللة على اأنَّ حبَّ
اإنَّ ا�ستغاله بحبها �سار  غاف بالقلب، وكونه م�سغوفًا بها اأي  اإحاطة ال�سِّ

حجابًا بينه وبين كل ما �سوى هذه المحبة، فال يخطر بباله �سواها.
وعلى رغم غلبة اأ�سلوب التر�سل على خطبهم ، ن�ستطيع اأن نوؤكد اأنَّ 
العفوية والرتجال اللذين غلبا على خطبهم لم يقلال من قيمة الت�سوير 
على  بل  الخيال،  ملكة  اختفاء  اأو  المجاز  ت�ساوؤل  اإلى  يوؤديا  ولم  الفني 
العك�ص من ذلك فقد لم�سنا جمال الت�سبيه وح�سن ال�ستعارة مما اأعطى 

معانيهم قيمة فنية وزادها قبوًل وتاأثيرًا.
الوحدة المو�سوعية:

للن�ص  النظري  اإطارها  في  الوحدة  هذه  اأهمية  اإلى  الجاحظ  نبه 
ْدر  �سَ وبين  النكاح  خطبة  �سدر  بين  ق  »فـــرَّ بقوله:  وذل��ك  الخطابي، 
لح وُخطبة التَّواهب، حتى يكون لكل فٍن من  ُخطبة العيد، وُخطبة ال�سُّ



في بالغة النص النثري القدمي - خطب اإلمالك منوذجاً

20
14

بر 
تو

ك
- أ

هـ 
14

35
ة 

ج
حل

و ا
، ذ

 3
8 

دد
لع

ا

114

جـــــذور

ذلك �سدٌر يدلُّ على عجزه؛ فاإنَّه ل خير في كالم ل يدل على معناك، ول 
ي�سير اإلى مغزاك، واإلى العمود الذي اإليه ق�سدت، والغر�ص الذي اإليه 

نزعت«)191(.
المعرفية  القيم  اأّن  يلحظ  ال�سابقة،  الإم��الك  خطب  يتاأمل  ومن 
ل ال�سامع، والمتذوق، للغر�ص والمو�سوع الذي من اأجله  والجمالية ُتو�سِ

ُن�سج الكالم. 
تاأمل  اأجزاء خطبة اأبي طالب في زواج النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم:

المقدمة: 
الحمد هلل الذي جعلنا من زرع اإبراهيم، وذرية اإ�سماعيل وجعل لنا 

بلدًا حرامًا وبيتًا محجوجًا، وجعلنا الحكام على النا�ص.
التخل�ض اإلى المو�سوع: 

ثم اإنَّ محمد بن عبداهلل ابن اأخي من ل يوازن به فتى من قري�ص 
اإل  رجح عليه: »برًا، وف�ساًل، وكرمًا، وعقاًل، ومجدًا، ونباًل، واإن كان في 
المال ُقٌل فاإنما المال ظل زائل، وعارية م�سترجعة، وله في خديجة بنت 

خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك«.
الخاتمة:  ما اأحببتم من ال�سداق فعلّي.

 هذا الّن�ص يمثل بنية واحدة في نظام مت�سق، توؤدي غر�سا واحدا 
ملتئما وهو الترغيب في اأمر الزواج والحث عليه، فلي�ست المقدمة �سوى 

تمهيد للمو�سوع، والخاتمة جزء مت�سل بالإطار العام للن�ّص الخطابي.
 وفي هذا الن�ّص نلحظ وحدة فنية، يمكن تلم�سها من خالل تنمية 
 - المو�سوع   - )المقدمة  الإم��الك:  خطبة  لبناء  الفنية  الأ�س�ص  اأرك��ان 
الخاتمة(، تنمية ع�سوية، ونموًا م�سطردًا، من خالل التطور ال�سعوري 
الالحق  ين�ساأ  بحيث  الن�ّص،  اأج��زاء  تالوؤم  في  تج�سد  الذي  والنفعالي 
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من ال�سابق، ن�سوءًا طبيعيًا مقنعًا، فتتكامل اأجزاء الخطبة؛ لتحدث اأثرا 
موحدًا في نف�ص المتلقي.

وقد �سبق الإ�سارة اإلى اأنَّ من �سنن خطب الإمالك اأن يطيل الخاطب 
ر المجيب، وهذا هو الطابع العام لخطب الإمالك. ويق�سِّ

والحال،  المقام  عن�سر  بح�سب  اإليهما  يحتاج  والإيجاز  فالإطناب 
ولكل واحٍد منهما محله الذي ينا�سبه ، فال ي�ستعمل الإطناب في مو�سع 
ي�ستعمل  ول  والتطويل،  الح�سو  اإل��ى  الحاجة  مقدار  فيتجاوز  الإي��ج��از 

الإيجاز في مو�سع الإطالة فيق�سر عن بلوغ غر�سه ومق�سده.
اأفكارها من مو�سوع واحد  ت�ستقي  الحالين نجد خطبهم  وفي كال 
جعلها  مما  اأخ��رى،  جانبية  مو�سوعات  منه  تتفرع  ول  عنه،  ت�ستطرد  ل 
تت�سم بتالحم البناء، ووحدة الم�ساعر؛ حتى غدت عماًل متنا�سقًا وبناًء 

ملتحمًا .
نجد اأمثلة ذلك وا�سحة في خطبة اأبي طالب)192( وفي خطبة عامر 
الح�سن  وخطب�ة  عنه)194(،  اهلل  ر�سي  ب�الل،  وخطبة  رب)193(  الظَّ بن 

الب�سري)195( وخطبة عمر بن عبدالعزيز)196(.
الو�سوح  تمام  وا�سحة  الفكرة  تجعل   « المو�سوعية  الوحدة  وهذه 
رفق  في  الخطيب  متابعة  ي�ستطيعون  بل  اأفكارهم  ت�ستت  لل�سامعين فال 
وهواده كما تتيح للخطيب اأن يحيط بالمو�سوع من جميع اأطرافه ويجليه 

من كل جانب«)197(. 
في  بو�سوح  والموقف  الم�ساعر  ووح��دة  المو�سوع  وح��دة  وتتجلى 
الخطب الق�سيرة التي تبدو اأ�سدَّ تما�سكًا واأكثر ا�ستق�ساًء من الخطب 

الطويلة.
الفقر  ذوات  الق�سيرة  الخطب  تفرد  على  الجاحظ  اأك��د  وق��د   
اأن �ساق  الح�سان، والنُّتف الجياد في الجودة، وا�ستواء ال�سنعة،  فبعد 
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اأنواع الخطب قال: »ووجدنا عدد الق�سار اأكثر، ورواة العلم اإلى حفظها 
اأ�سرع«)198(.

تاأمل قول �سبيب بن �سيبة: »الحمد هلل و�سلى اهلل على ر�سول اهلل، 
اأما بعد : فاإنَّ المعرفة منا ومنكم، بنا وبكم تمنعنا من الإكثار، واإن فالنًا 

ذكر فالنة«)199(.
التركيز  مكثفة  واحدة  فكرة  تعبر عن  على ق�سرها  الخطبة  فهذه 

تمتاز بالو�سوح؛ مما يدل على تحقق الوحدة المو�سوعية فيها.

الخـــاتمــــة:
ومن  و�سحبه  واآله  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل،  الحمد 

واله وبعد:
فقد حاول هذا البحث اأن يختبر مدى نجاعة الدرا�سة التخ�س�سية 
الجمالية،  القيم  واإبراز  القديم،  النثري  الن�ص  بالغة  عن  الك�سف  في 
والأبعاد المعرفية والإن�سانية التي زخر بها. وفي ختام هذه الجولة التي 
اأبانت غنى هذا الّن�ص النثري وثراءه نقف؛ لنر�سد اأهم النتائج التالية:
- من خالل درا�ستي لخطب الإمالك تبين اأّن هذه الخطب تعد من فنون 
النا�ص  بين  القائمة  الجتماعية  العالقات  ي�سف  الذي  الفني  النثر 
وي�سهم في تحقيق التكافل بين اأفراد المجتمع ويقوي اأوا�سر الروابط 

بين اأفراده.
�سمة  الو�سوح  جعل  والم�سافهة  بالرتجال  الخطابي  الفن  ارتباط   -
م�ستركة تميز خطب الإمالك، حيث جاءت معانيها وا�سحة ل تعقيد 

فيها ول غمو�ص.
وتعميق  المكثف،  الإيجاز  على  الإم��الك  خطباء  ق��درة  البحث  اأب��ان   -

الفكرة في كلمات محدودة، م�سبعة بالمعاني.
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- حاول البحث تلم�ص �سمة الوحدة المو�سوعية والفنية، التي اأ�سهمت في 
جعل ن�سو�ص خطب الإمالك اأكثر تما�سكا وتالوؤما.

تتعلق  اأم��ور  اإل��ى  تعود  الخطب  النوع من  م�سقة هذا  اأن  البحث  اأب��ان   -
اإنح�سار  اإلى  اإ�سافة  غيره،  عن  تميزه  التي  اأدائ��ه  وطريقة  بر�سومه 

مجال القول فيه.
الخطباء عموما وخطباء  يعتري  الذي  الح�سر  كثرة  اأن  البحث  اأبان   -
طارئة  واأخ��رى  وج�سدية،  نف�سية،  اأمور  اإلى  يعود  خ�سو�سًا  الإم��الك 

تفجاأ نظر الخطيب اأو �سمعه.
- من حيث اللغة اأبانت الدرا�سة اأنَّ لغة خطباء الإمالك كانت �سحيحة 

وف�سيحة ووعاًء من اأوعية اللغة يفزع اإليها عند ال�ست�سهاد. 
النقاد  اأن��ظ��ار  توجيه  اأهمية  على  اأوك��د  الخاتمة  ه��ذه  نهاية  وف��ي 
تحليلية  درا���س��ة  القديم،  النثري  الن�ص  درا���س��ة  اإل��ى  الأدب  ودار���س��ي 
متخ�س�سة، وا�ستخراج ما في بطون الم�سادر القديمة من اأنواع النثر 

الفني المختلفة فهي جديرة بالجمع والدرا�سة.
ويقت�سي الإن�ساف في نهاية المطاف القول اإّن هذا البحث لم يوف 
اأنني فتحت مجال  الدرا�سة، ولكن ح�سبي  النثري حقه من  الن�ّص  هذا 
والتاأمل، فما كان فيه من �سواب فمن اهلل وحده، وما كان فيه  للبحث 
من تق�سير فمن نف�سي، وعزائي اأنني بذلت جهدي وا�ستفرغت طاقتي.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد والحمد هلل رب العالمين.
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)36(  البيان والتبيين، 138/2.
)37(  الِحْدق والِحداق: ال�سواد الم�ستدير و�سط العين، والتحديق �سدة النظر، والمراد قرب 
عيون الخطيب من اأعين الناظرين اإليه، ينظر: ل�سان العرب، 39/10. مادة )حدق(.

)38(  البيان والتبيين، 117/1.
)39(  الم�سدر ال�سابق نف�سه.
)40(  الم�سدر ال�سابق نف�سه.

)41(  العقاد، عبقرية عمر، 581-580/1.
مادة   ،253/2 العرب،  ل�سان  ينظر:  وم�سقة  بتوجع  التنف�ص  وهو  بال�سم  ال�سعداء:    )42(

)�سعد(.
)43(  ينظر: محمد عبدالغني ح�سن، الخطب والمواعظ، 153.
)44(  ينظر: البيان والتبيين، 250/2، والعقد الفريد، 139/4.

َرق: بالتحريك يعني ال�سرقة. )45(  ال�سَّ
ا�ص والدواب، وهذا المو�سع هو  َفرى: العظم ال�ساخ�ص خلف الأذن من جميع النَّ )46(  الذَّ
العظيم الخلق  الذفر:  ، وقيل  ، وهما ذفريان من كل �سيء  البعير  اأول ما يعرق من 
وعليه فالمق�سود بدن الخطيب، وال�ساعر هنا يعيب الخطباء الذين تاأخذهم الرهبة 
في�سيل العرق من اأج�سامهم.ينظر : البيان والتبيين، 134/1، ول�سان العرب، 306/4 

مادة )ذفر(.
)47(  البيان والتبيين، 133/1.

)48(  الم�سدر ال�سابق، 134/1.
)49(  ينظر: ل�سان العرب، 193/4.

)50(  ينظر: الراغب الأ�سبهاني، المفردات في غريب القراآن، �ص، 172، مادة )ح�سر(. 
)51(  البيان والتبيين، 3/1.

)52(  اأبو حاتم الب�ستي، رو�سة العقالء ونزهة الف�سالء، 42/1.
)53(  البيان والتبيين، 13/1.

)54( الع�سكري، كتاب ال�سناعتين، �ص 21، والإرتاج من اأرتج عليه، اأي ا�ستغلق عليه الكالم، 
فلم يقدر على النطق، ينظر: ل�سان العرب، 280/2.

)55(  المبرد، الكامل في اللغة، 532/2، يقال اعتقل الل�سان اإذا لم يقدر على الكالم ومنه 
قول ذي الرمة:

ومعتقل الل�ســــان بغير خبل           يميــد كاأنَّه رجــــــٌل اأميـــــــــــــم
    والخبل: الف�ساد في الأع�ساء، ينظر: ديوان ذي الرمة، �ص 264، ول�سان العرب، 459/11.

)56(  البيان والتبيين، 250/2.
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)57(  الم�سدر ال�سابق نف�سه.
)58(  العقد الفريد، 62/4.

)59(  الم�سدر ال�سابق، 135-134/4.
)60(  �سيبه: اأي في�سه وغزارته، ينظر: ل�سان العرب، 477/1، مادة »�سيب«.

)61(  ينظر: العقد الفريد، 135/4،  وعيون الأخبار، 642/1.
)62(  كتاب ال�سناعتين، �ص 32-31.

)63(  الكامل في اللغة، 19/1.
)64(  البيان والتبيين، 92/1.

)65(  زهر الآداب، 148/1.
)66(  البيان والتبيين، 104/1.

)67(  الم�سدر ال�سابق، 112/1.
)68(  اأحمد اأمين، النقد الأدبي، �ص 43.

)69(  اأحمد ال�سايب، الأ�سلوب، �ص 63.
)70(  الم�سدر ال�سابق، �ص 63.

)71(  �سورة الفرقان، اآية: 54.
تاريخ  ع�ساكر،  واب��ن   ،363/1 الر�سم،  في  المت�سابه  تلخي�ص  البغدادي،  الخطيب    )72(

دم�سق، 444/52.
)73(  ينظر ل�سان العرب ، 471/4، مادة »�سهر«.

له  ال�سهر على من  واإطالق   ،55/19 والتنوير،  التحرير  الطاهر بن عا�سور،  ينظر:    )74(
من الآخر عالقة الم�ساهرة من اإطالق الم�سدر في مو�سع الو�سف والأكثر حينئٍذ 
اأن يخ�ص بقريب زوج الرجل، واأما قريب زوج المراأة فهو ختن لها اأو حٌم. وقد حكى 
ابن فار�ص عن الخليل اأنه قال: ل يقال لأهل بيت الرجل اإل اأختان ولأهل بيت المراأة 
اإل اأ�سهار ومن العرب من يجعلهم جميعًا اأ�سهارًا ، ينظر: ال�سحاح ، 398/1، ول�سان 

العرب، 470/4، مادة »�سهر«.
)75(  البيان والتبيين، 100/2، والعقد الفريد، 141/4.

الجاهلي،  ال�سعر  في  المراأة  الحوفي،  واأحمد   ،76/2 الأرب،  بلوغ  الألو�سي،  ينظر:   )76(
�ص127.

)77( عيون الأخبار، 362/3.

)78( عيون الأخبار، 360/4.
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)79( �سورة النور، اآية: 32.
)80( ابن كثير، تف�سير القراآن العظيم، 459/3.

213/1، والباقالني، اإعجاز القراآن،  )81( القلق�سندي،  �سبح الأع�سى في �سناعة الإن�سا، 
�ص 157.

)82( �سبح الأع�سى، 213/1.
)83( مجمع الأمثال، 211/1، والعقد الفريد، 96/2.

)84( الراغب الأ�سفهاني، محا�سرات الأدباء، 40/1.
)85( عيون الأخبار، 363/3.

)86( البيان والتبيين، 408/1.
)87( �سبح الأع�سى، 213/1.
)88( الم�سدر ال�سابق نف�سه.
)89( �سبح الأع�سى، 160/9.
)90( عيون الأخبار، 361/3.
)91( �سبح الأع�سى، 213/1.

)92( مجمع الأمثال، 211/1، والعقد الفريد، 92/6.

)93( مجمع الأمثال، 211/1، والعقد الفريد، 92/6.
)94( العقد الفريد، 136/4.
)95( العقد الفريد، 136/4.

)96( ينظر: ابن الأثير، المثل ال�سائر، 96/1،  وابن اأبي الأ�سبع، تحرير التحبير، �ص 616.
)97( اأبو هالل الع�سكري، ال�سناعتين، 179.

)98( ينظر: اأر�سطو طالي�ص، الخطابة، 84.
)99( ينظر: المثل ال�سائر، 223/2.

)100( ينظر: البيان والتبيين، 4081.
)101( �سبح الأع�سى، 213/1، واإعجاز القراآن، �ص 157.

)102( تلخي�ص المت�سابه في الر�سم، 363/1، وتاريخ دم�سق، 444/52.
)103( البيان والتبيين، 104/2.

)104( ال�سناعتين، �ص 437.
)105( ينظر: العقد الفريد، 141/4.
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)106( ينظر: عيون الأخبار، 361/3.
)107( زهر الآداب وثمر الألباب ، 478/2.

)108( عيون الأخبار، 361/3.
)109( ابن الجوزي، �سيد الخاطر، �ص 100.

)110( مجمع الأمثال، 211/1، والعقد الفريد، 92/6.
)111( ينظر: عبدالعزيز عتيق، علم المعاني، �ص 133.

)112( اأما بعد: معناها »مهما يكن من �سيء بعد«. ويوؤتى بها عندما يكون الرجل في حديث 
ثم يريد اأن ياأتي بغيره، وهو ظرف مبني على ال�سم، لأنه مقطوع عن الإ�سافة. ينظر: 
ذهب  وقد   .211/4 الأن�ساري،  ه�سام  ابن   - مالك  ابن  األفية  اإلى  الم�سالك  اأو�سح 
ا بعد« وذلك تاأ�سيًا  جماعة من اأهل العلم اإلى ا�ستحباب قول الخطيب بعد الثناء »اأمَّ
بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وقد عقد البخاري رحمه اهلل بابًا في ا�ستحباب ذلك 

ينظر: �سحيح البخاري باب من قال في الخطبة بعد الثناء »اأما بعد«، 468/2.
)113( ال�سولي، اأدب الكتاب، �ص 27.

)114( العقد الفريد، 141/4.

)115( عيون الأخبار، 361/3.
)116( �سبح الأع�سى، 213/1، واإعجاز القراآن ، �ص 197.

)117( تلخي�ص المت�سابه في الر�سم، 363/1، وتاريخ دم�سق، 444/52.
)118( ينظر: مجيد ناجي، الأ�س�ص النف�سية لالأ�ساليب البالغية العربية، �ص 102.

)119( تلخي�ص المت�سابه في الر�سم، 363/1 وتاريخ دم�سق، 444/52.
)120( البيان والتبيين، 100/2، والعقد الفريد، 141/4.

)121( زهر الآداب وثمر الألباب، 478/2.
)122( البيان والتبيين، 116/1.

)123( ينظر: �سبح الأع�سى، 213/1، واإعجاز القراآن، 157.
)124( ينظر: العقد الفريد، 142/4، وينظر : عيون الأخبار، 358/3.

)125( ينظر: البيان والتبيين، 100/2، والعقد الفريد، 141/4.
)126( ينظر: زهر الآداب وثمر الألباب، 478/2.

)127( ينظر: القزويني، الإي�ساح، 598/2.
)128( �سبح الأع�سى، 213/1، واإعجاز القراآن، �ص 197.
)129( البيان والتبيين، 100/2، والعقد الفريد، 141/4.
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)130( عيون الأخبار، 363/3.
)131( البيان والتبيين، 73/4.
)132( عيون الأخبار، 360/3.

)133( ينظر : الديوان، �ص 147.
)134( البيان والتبيين، 223/1.

)135( اقت�ساب الكالم: ارتجاله  واقت�سب: تكلم من غير تهيئة اأو اإعداد.
َ وليَّنه. ينظر: ل�سان العرب، 193/2. ثه: ذهللَّ )136( ميَّ

)137( البيان والتبيين، 14/2.
)138( ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، �ص  162.

)139( البيان والتبيين، 44/1.
)140( ابن ر�سيق القيرواني، العمدة في محا�سن ال�سعر واآدابه ونقده، 128/1.

)141( ال�سناعتين، �ص 72.
)142( �سبح الأع�سى، 160/9.

)143( تلخي�ص المت�سابه في الر�سم، 363/3، وتاريخ دم�سق، 444/52.
)144( ينظر : ل�سان العرب ، 398/2، مادة )و�سج(.

)145( مجمع الأمثال، 211/1، والعقد الفريد، 223/3.
)146( زهر الآداب وثمر الألباب، 478/2.

)147( العقد الفريد، 136/4.
ان،  اللغة العربية - مبناها ومعناها، �ص 17. )148( تَمام ح�سَّ

)149( الآبي،  نثر الدر، 59/1.
)150( عيون الأخبار، 363/3.

)151( �سورة البقرة، اآية : 229 .
)152( عيون الأخبار، 360/4.

)153( �سورة النور، اآية: 32.
)154( تلخي�ص المت�سابه في الر�سم، 363/1، وتاريخ دم�سق، 444/52.

)155( عيون الأخبار، 362/3.
)156( البيان والتبيين، 118/1.

)157( تحرير التحبير، �ص 425.
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)158( �سبح الأع�سى، 213/1، واإعجاز القراآن، �ص 157.
)159( عبدالحكيم بلبع،  النثر الفني واأثر الجاحظ فيه، �ص 40.

)160( ال�سناعتين، �ص 81.
)161( المثل ال�سائر، 172/1.

)162(  مجمع الأمثال، 211/1، والعقد الفريد، 92/6.
)163( البيان والتبيين، 73/4.
)164( عيون الأخبار، 360/3.

)165( مجمع الأمثال، 211/1، والعقد الفريد، 92/6.
)166( البيان والتبيين، 100/2، والعقد الفريد، 141/4.

)167( ينظر: اأبو حيَّان التوحيدي، وابن م�سكويه، الهوامل وال�سوامل، 286-285.
)168( عبدالقاهر الجرجاني،  اأ�سرار البالغة، �ص 9.

)169( ينظر : الإي�ساح، 547/2.
)170( عيون الأخبار، 361/3.

)171( البيان والتبيين، 2/100، والعقد الفريد، 141/4.
)172( زهر الآداب وثمر الألباب، 487/2.

)173( مجمع الأمثال، 211/1.
)174( العقد الفريد، 136/4.

)175( ينظر: الإي�ساح، 542/2.
)176( عز الدين علّي ال�سيد، التكرير بين المثير والتاأثير، �ص 45.

)177( منير �سلطان،  الإيقاع ال�سوتي في �سعر �سوقي، �ص 391.
)178( البيان والتبيين، 73/4.
)179( العقد الفريد، 142/4.
)180( عيون الأخبار، 73/3.

)181( العقد الفريد، 142/4، وينظر: عيون الأخبار، 538/3.
)182( عيون الأخبار، 362/3.

)183( الحاوي، فن الخطابة، �ص 10.
)184( البيان والتبيين، 117/1.

)185( تلخي�ص المت�سابه في الر�سم، 363/1، وتاريخ دم�سق، 444/52.
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)186( الميداني، مجمع الأمثال، 211/1، والعقد الفريد، 92/6.
)187( عبدالمجيد قطام�ص، الأمثال العربية درا�سة تاريخية تحليلية، 235.

)188( �سبح الأع�سى، 213/1، واإعجاز القراآن، �ص 157.
)189( العقد الفريد، 136/4.

)190( البيان والتبيين، 408/1.
)191( الم�سدر ال�سابق، 116/1.

)192( ينظر: �سبح الأع�سى، 213/1، واإعجاز القراآن، �ص 153.
)193( ينظر : مجمع الأمثال، 211/1 والعقد الفريد، 92/6.

)194( ينظر: العقد الفريد، 142/4.
)195( ينظر: البيان والتبيين، 100/2.

)196( ينظر: عيون الأخبار، 361/3.
)197( اأحمد بدوي: اأ�س�ص النقد الأدبي، �ص 640.

)198( البيان والتبيين، 7/2.
)199( العقد الفريد، 141/4.

 



20
14

بر 
تو

ك
- أ

هـ 
14

35
ة 

ج
حل

و ا
، ذ

 3
8 

دد
لع

ا

127

جـــــذور

�خلطاب �ل�سردي يف �لن�ص �لقر�آين

خ�سو�سية �لروؤية و�إبد�عية �مل�سهد

لطفي فكري حممد اجلودي)*(

ملخــ�ص:
يعد الن�ص القراآني الأكثر تلقيًا في الثقافة العربية  بما يجعل منه 
ز الأكثر  المكون الأكثر تجذرًا في ال�صخ�صية العربية من جهة، والُمحفِّ
فاعلية لكل اأداء جمالي من جهة اأخرى. فقد �صغل القراآن الكريم موقعًا 
كبيرًا في الذهنية الإ�صالمية العربية، وكان للخطاب ال�صردي الق�ص�صي 
فيه موقع مركزي �صغل م�صاحة كبيرة من ف�صائه.. لذا كان من المهم اأن 
نتاأمل فيه ونرى ما يمكن اأن يمنحنا اإياه  - على م�صتوى البنية الفنيةـ  في 

�صبيل غايتنا لبناء نظرية يمكن اأن تفيد منها ال�صردية العربية. 
العربي  الأدب  موؤرخي  من  كثير  خطاب  في  �صاع  قد  اأنه  وبخا�صة 
ن�صبة الأنواع ال�صردية فيه اإلى توا�صلنا مع الغرب تعريبا وترجمة اإلى اأن 
ا�صتوت على �صاقها نوعًا اأدبيًا، ملتفتين على ا�صتحياء اإلى بع�ص الأنواع 
ال�صردية العربية القديمة ؛ من اأيام ومجال�ص ومقامات ومنامات وليال، 
وغالبا ما غ�ص�صنا النظر عن الن�ص القراآني وما تحتويه  خطاباته من 

ق�ص�ص تعد من اأرقى واأ�صدق  الأنواع ال�صردية. 

)*( كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بقنا - جامعة األزهر.
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ولكن حتى تتاح لنا هذه الغاية لبد  من اقتحام هذا المجال  لنكون 
المرتكز  منه  ن�صتخل�ص  الذي  القراآني  الن�ص  ثقافة  من  اقترابًا  اأكثر 
اإليه في تكوين  المعرفي الذي �صيكون حاماًل لأ�ص�ص وغايات ما ن�صبوا 
م�صار  متميز نوؤطر به لخطاب �صردي  عربي يخالف  في مقولته الفكرية 
اإليه   الو�صول  تروم  ما  وهو  اأهلها.  غير  الآخرين من  والجمالية خطاب 

هذه الورقة البحثية - اإن �صاء اهلل تعالى.

اأواًل - الخطاب ال�صردي القراآني: فعالية توا�صلية:
على  التاأثير  في  التوا�صلية  الفعاليات  اأهم  من  ال�صردي  الخطاب 
اأية  اإنجاح  النفو�ص وال�صيطرة على الأفئدة. فهو ي�صكل عاماًل مهمًا في 
دعوة من الدعوات التي يراد بثها واإبالغها للمخاطبين. ولقد ا�صتخدم 
اأداة  بو�صفه  المواقف،  من  كثير  في  ال�صردي  الخطاب  الكريم  القراآن 
من اأدوات التبليغ والدعوة الإ�صالمية، والتي يناط بها التب�صر بمبادئ 

الدعوة والك�صف عن مقا�صدها في نفو�ص المخاطبين.
فقد �صغل الخطاب ال�صردي حيزًا كبيرًا من الن�ص القراآني، وتماهت 
ف�صله.  يمكن  ل  قويًا  تماهيًا  الكريم  القراآن  بمو�صوعات  مو�صوعاته 
�صواء  واحــدًا،  كالًّ  يمثل  ـ   ق�ص�ص  من  فيه  بما   - كله  الكريم  فالقراآن 
الق�صة  اأن  الأمر  غاية  مقا�صده.  في  اأم  اأ�صلوبه  في  اأم  مو�صوعاته  في 
اأن الفن هو المراد  تتناول المو�صوع القراآني تناوًل فنيًا، وهذا ل يعني 
القراآن لتحقيق  اأحد و�صائل  ال�صامي، بل هو  الهدف  الأول لتحقيق هذا 
فالخطاب  النفو�ص)1(.  في  الدين  لتعاليم  والتمكين  الــدعــوة  مبادئ 
القراآني واإن كان يحتوي على امتداد ف�صائه و�صعيات ق�ص�صية متفرقة، 
اإل اأنها لي�صت كاملة اأو م�صتمرة، بحيث تخ�صع في كل فعل �صردي يتوخى 
التوا�صل الهادف لتواٍل زمني ماألوف؛ يرغب في حمل المتلقي على فهم 
الخطابات  و�صعية  اإن  لتوجيهه.  وال�صت�صالم  لأثره  والنفعال  ر�صالته، 
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الثقافات  في  الماألوف  غير  على  جاءت  الكريم  القراآن  في  الق�ص�صية 
�صواء  عليه،  ال�صابقة  ال�صرديات  في  عهدناه  ما  خالف  وعلى  الأخــرى، 
الخطاب  جاء  لقد  الو�صعية..  الأ�صول  ذات  اأو  ال�صماوية  الأ�صول  ذات 
الق�ص�صي القراآني ن�صيجا متفردا، غير متاأثر بغيره، لكنه حقق كل ما 
يمكن اأن يتوخاه اأي فعل �صردي من توا�صل هادف؛ بل ا�صتطاع بمزجه 
يهدف  التي  الأ�صـا�صـية  الموا�صيع  مع  وال�صخ�صيات  والوقائع  لالأحداث 
والأ�ص�ص  الفكرية  والأجـــواء  النف�صية  الأ�صباب  يهيئ  اأن  تو�صيلها  اإلــي 
اأمامه  ويراها  معها،  ويتفاعل  بــالأحــداث،  المتلقي  ينفـعل  كي  العقلية 
م�صتوى  على  ناطقة  حية  م�صاهد  فيعي�صها   - تفرقها  رغم   - مر�صودة 
الكتابة، وكاأن له بها �صالت معينة، فين�صهر في بوتقتها حتى ي�صبح في 

حالة تماٍه من نوع خا�ص. 
وجود  بال�صرورة  يقت�صي  )الحكائي(  ال�صردي  الخطاب  كان  واإذا 
فاإنه  الحكي«)2(،  ينتج  الذي  »التلفظ  عملية  تج�صد  بو�صفها  ما  ق�صة 
يفتر�ص اأي�صا وب�صورة منطقية وجود )�صارد/ راٍو( لهذه الق�صة، كذلك 
يفتر�ص وجود من ُتحكى له هذه الق�صة )الم�صرود له/ المتلقي(، لبنية 

الحكي، والمنوط به التفاعل مع المعاني والأحداث الم�صمنة فيها.
ال�صكل يقت�صي توا�صال ما بين  ال�صردي القراآني  بهذا  فالخطاب  
طرف اأول  هو )ال�صارد/ الراوي( وطرف ثان هو )الم�صرود له/  المروي 
له(، ولأن هذا التوا�صل هو مناط الحكي، والمترتب على ال�صرد، تكون 
بنية  ال�صرد خطابًا توا�صليًا مهمًا، يج�صد قناة من قنوات الإفهام.. التي  

يتم بوا�صطتها تلقي المعاني واإدراكها.
واإذا كان ما �صبق يتحدد اأو ينطبق على �صرديات الخطاب الو�صعي، 
تختلف  القراآنية  ال�صردية  فــاإن  بها،  الم�صتغلون  روادهــا  حددها  كما 
فنية  ت�صورات  وفــق  وتت�صكل  والجمالية.  المو�صوعية  بخ�صو�صياتها 
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مخ�صو�صة، تحافظ على البنية التركيبية للن�ص الذي �صيقت فيه، وعلى 
المحتوى الذي تعالجه.

اأن مرجعية ال�صرد في الخطابين القراآني والو�صعي   وهو ما يعني 
تحيل  مرجعيته  القراآني  الخطاب  في  فال�صرد  بينا،  اختالفا  تختلف 
التوحيد  الك�صف عن عقيدة  اإلى  وتهدف   - وتعالى  �صبحانه   - اهلل  اإلى 
الأدبي من  ال�صردي  الخطاب  في  ال�صرد  تنبثق مرجعية  بينما  للمتلقي، 

الذات الإن�صانية واأحا�صي�صها وم�صاعرها من خالل �صور الإبداع)3(.
ولأجل ذلك لبد اأن يختلف النظر اإلى الق�صة القراآنية عن الق�صة 
الأدبية، اإذ الق�صة القراآنية لي�صت للتذوق الأدبي اأو للمتعة، بل هي فريدة 
في طابعها وغايتها وتكوينها)4(.  فاهلل - �صبحانه وتعالى - وهو ال�صارد ـ  
يحرك الم�صرود �صمن وعي م�صبق وفق م�صيئته، وطبقًا ل�صابق علمه لأنه 
)عليم حكيم(، ولأن هذا ال�صرد ذو منبع اإلهي ل يمكن اأن يكون عر�صة 
لمنطق المفاجاأة، واأن الم�صرود فيه حتما �صوف ي�صير اإلى وقائع تج�صد 

ب�صرديتها المو�صوع والفكرة المن�صجمة مع روح العقيدة الإ�صالمية.

ثانياً - الخطاب ال�صردي القراآني: خ�صو�صية ن�صية:
ككل،  القراآني  الن�ص  خ�صو�صيات  من  تعد  الظاهرة  فهذه  اإذن، 
مو�صوعات  اأو  معينة  مــواد  �صكل  في  اآياته(  )ن�صو�صه/  يجمع  ل  لأنــه 
محددة، فيرتبها ح�صب م�صامينها. بمعني اأنه ليطرحها في اإطار حقول 
»مو�صوعاتية« ح�صب الأهمية اأو الت�صل�صل المركزي المو�صوعي خا�صة. 
فاإذا كانت الموا�صيع التي يطرقها كثيرة - وهي بالفعل كذلك - اإل اأنها 

تاأتي مبثوثة في ثنايا الكتاب الكريم ككل. 
ف�صيغ  المعرفية،  المادة  هذه  على  مبنيًا  القراآني  الم�صمون  وجاء 
بنهج اإن�صائي دفع باللغة اإلى كمالها الح�صاري، فوجود مثل هذا الن�ص 
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)النتائج/  فعالية  �صمان  �صاأنه  من  معرفيًا  مك�صبًا  يعد  المعجز  اللغوي 
المو�صوعات( المطروحة.. والتي يمكن الخلو�ص اإليها.

في  تاأتي  المو�صوعية..  القراآنية  الخطابات  اأن  يوؤكد  �صبق  ومــا 
�صياقات اأن الق�ص�ص القراآني حق، واأن هذا الحق مر�صل من عند اهلل، 
�صبحانه وتعالى، وهو الحق، جل وعال. فعملية الق�ص في القراآن الكريم 
اأول؛  وفاعل  و�صارد  كمر�صل  اإلهية  ذات  من  �صادرة  العبارة  ب�صريح 

يعطيها م�صداقية تامة لواقعيتها ب�صكل متين. 
لقد اأفرغ المولى �صبحانه وتعالى على عملية الق�ص من جالل ا�صمه 
وذلك  طبيعته..  الحق  ا�صمه  ومن  قدرته،  �صلطانه  عظيم  ومن  هبته، 
خلخلت  التي  الق�صة  وهي  الكهف؛  اأ�صحاب  عن  الحديث  معر�ص  في 
والعقول  المترددة  القلوب  ذوي  وزعزعت  المنطقي،  التفكير  م�صتويات 
اإذا كانت هذه حقا وحقيقة وهي ت�صرد حدثًا خارقًا،  المتقلبة.. فكيف 
لم يتمكن بع�صهم من ا�صت�صاغته لما في قلبه.. األ يكون ما �صواها من 

الق�ص�ص واقعًا حقًا، كما في ق�صة الفتية في �صورة الكهف. 
فهي  الحق،  اهلل  عند  مر�صلة من  الق�ص�صية  الخطابات  ولأن هذه 
تحمل خ�صو�صية ن�صية فريدة تميزها عن غيرها من الحقول الن�صية 
، ي�صوقها من خالل نماذج فاعلة اأو منفعلة  الأخرى. فاإن اهلل، عزَّ وجلَّ
- على اختالف تنوعها - تحمل مبادئ واأفكارًا ونظرات ومفاهيم وروؤى 
والنــتــمــاءات،  والطبيعة  العقول  باختالف  تختلف  م�صداقية..  ذات 
لتر�صم  والمذهبية؛  الفكرية  قناعتها  من  انطالقًا  حياتها  في  وتتحرك 

بذلك كل ما جاء به الن�ص القراآني العري�ص من اأوامر اأو نواٍه.. 
القراآن  في  الق�ص�صية  الخطابات  متتبع  على  التنبيه  ينبغي  وهنا 
اأكثر من مرة في موا�صع  اأن ثمة ق�ص�صًا يرد  باأنه �صوف يجد  الحكيم 
ياأتي في  الأول  النوع  واأن  واآخر يرد ذكره مرة واحدة فقط..  مختلفة.. 
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كل مرة يذكر فيها ب�صكل مختلف، كما نرى في ق�ص�ص اأنبياء اهلل تعالي: 
)اآدم ونوح وهود و�صالح ولوط و�صعيب ومو�صى.. عليهم ال�صالم(. والتي 
نجد فيها نواة وظيفية تتكرر، ثم تتوالى الق�ص�ص بعد ذلك؛ فياأتي الهدى 
من اهلل، ويتبعه الناجون، ويكّذب به الهالكون. ومن ثم يمكن القول باأن 
النواة الوظيفية التي ارتكزت عليها جميع الخطابات الق�ص�صية جاءت 
فيها،  وردت  التي  ال�صورة  مو�صوعات  اأو  مو�صع  مع  التفاق  تمام  متفقة 

ومن ثم تتفق مع ال�صورة في المق�صد الذي تهدف اإليه.  
لمو�صوع  داعمة  تاأتي  القراآني  الن�ص  في  الق�ص�صية  فالخطابات 
ال�صورة التي تحل فيها، وموؤكدة عليه، بل وتاأتي �صاهدة في اأحيان كثيرة 

لتج�صد جزءًا ل يتجزاأ من الن�صيج المتين لل�صور القراآنية. 
ل  ع�صويًا،  امتزاجًا  ال�صورة  بمو�صوع  تمتزج  القراآنية  الق�صة  اإن 
ال�صورة..  وبين غيرها من مجموع مو�صوعات  بينها  للف�صل  فيه  مجال 
م�صمونا،  المتناغمة  �صكاًل،  المختلفة  الحلقات  مــن  ال�صل�صلة  تلك 
المتنا�صقة بناء، المتكاملة اإيقاعًا.. بحيث لو حذفنا الق�صة - اأو م�صهدًا 
تــوازن  عــدم  لح�صل  ال�صورة  في  الـــوارد  موقعها  من   - م�صاهدها  من 
الن�ص  بيان م�صمون  الق�صة ت�صهم في  المعنى؛ لأن  مو�صوعي، ولختل 
واإي�صاح معاني الخطاب وتعميق فكرته لدى المتلقي.. في جمال اأ�صلوبي، 

ورونق تعبيري، وروعة لغوية، ووحدة ع�صوية، في اإعجاز متكامل.. 
مع الأخذ في الح�صبان اأن البنية الق�ص�صية ال�صاخ�صة التي تقابلنا 
اإل  ال�صخ�صيات،  فيها  تغيرت  واإن  المذكور،  الق�ص�ص  في  مرة  كل  في 
اأنها تظل وظائفها ثابتة؛ تظل الدعوة، ويظل التكذيب، وتظل العاقبة... 
وكاأنها ق�صة واحدة تتكرر حلقاتها على ال�صورة نف�صها، كلما كانت فترة 

ن�صي فيها الإن�صان عداوة ال�صيطان ووعيده القديم. 
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النبي  ق�ص�ص  من   - الق�صة  اأجله  من  تاأتي  الذي  الهدف  اأن  غير 
الواحد ـ يجعلها تختلف في كل مرة في بنيتها الوظيفية؛ فيكون التركيز 
اأخرى، مما  اأو غياب  ويكون بح�صور وظائف  على وظائف دون غيرها، 
يوؤثر في متتالية الوظائف، فيجعلها بالتالي ق�صة جديدة في كل مرة)5(. 
فالخطابات الق�ص�صية في الن�ص القراآني لم تكتف باإثارة الذائقة 
وقوة  الأ�صلوب،  وجمال  العر�ص،  بجودة  المتلقي  وجــدان  في  الجمالية 
والت�صورات  الأبعاد  من  الكثير  ت�صمنت  بل  الخيال،  ون�صاط  العاطفة، 
والروؤى التي تتعاطى مع الإن�صان بو�صفه مرتكزا اأ�صا�صا يدور حوله الكون. 
وكما اأن الن�ص القراآني يحوي في م�صامينه اأحداثًا متجددة ممكنة 
التحقيق، يك�صف غيبها بالقراءات الجديدة، فهو اإبداع لغوي ونظم فريد 
خالف اأ�صلوبه كل اأدوات التحويل الفكري التي عرفها التاريخ على م�صتوى 

الثورات الفكرية والح�صارية)6(.
 فالن�ص القراآني ن�ص معجز، ل تنق�صي عجائبه، ول تتوقف منابع 
الجمال،  األــوان  من  وارفــة  دوما ظالًل  يغدق  بل  عند حد،  فيه  الجمال 
و�صنوف الإعجاز.. والتي تاأتي في القمة منها  ما يحويه من خ�صو�صية 
والثراء،  الدقة  بالغ  قراآني  ق�ص�ص  بها  ي�صطلع  متنوعة  �صردية  ن�صية 
معجز في الأداء، ينقل الحدث من حيز الوجود الزمني ال�صيق القديم 

اإلى حيز زمني مت�صع متناٍم ل حدود له.
ن نهجا منفردًا، في مو�صوعها  ومن ثم جاءت الق�صة القراآنية »لُتَكوِّ
وفي اأ�صلوب اأدائها، وفي مقا�صدها وغاياتها، بما يحقق للقراآن مق�صده 
الرائع..  الق�ص�ص  هــذا  في  العجيب  لكن  الأ�صيل..  وهدفه  الأ�صمى 
الديني  الغر�ص  بين  له  حد  ل  باإبداع  فيه  األف  قد  القراآني  التعبير  اأن 
والجمال الفني معًا.. وجعل من هذا الجمال الفني اأداة مق�صودة للتاأثير 
الوجداني.. فخاطب حا�صة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية...« )7(.
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اإلى  الكريم  توجه  القراآن  اأن  الأمر  النظر في هذا  ي�صتوجب  ومما 
خطاب اأمة كان ال�صعر ديوانها الأوفى، والأ�صد اأثرًا  في توجهها، اإل اأنه 
وقلب  بالق�ص،  ا�صتبدله  بل  فح�صب،  ال�صعر  عن  يحد  لم  ذلك  وبرغم 
المعادلة ل�صالحه من دون ال�صعر، وجعله و�صيلته الأهم في التاأثير في 
العربيين  والوجدان  للذهنية  عظيمًا  اختراقًا  يعد  وهذا  المخاطبين، 
اللذين ُطِبعا على ال�صعر، واأْذَعنا لجر�صه، وَلنا لجمالياته اأكثر من �صواه 

من فنون القول الأخرى.

ثالثاً - الخطاب ال�صردي القراآني: خطاب مقا�صدي:
القراآني  الن�ص  في  ال�صردي  للخطاب  يمنح  �صبق  ما  كــان  واإذا 
الخطابات  هذه  اأن  اآخــر  جانب  من  يوؤكد  فاإنه  غيرة،  عن  خ�صو�صية 
الق�ص�صية في القراآن الكريم تتمو�صع  في ت�صخي�ص مقا�صدي نموذجي 
فالأنها  تفي�ص؛  ول  ذلك  في  ل  ُتَف�صّ ل  كانت  واإن  مو�صوعاته.  لكل  حي 
والتذكر  والتدبر  والعظة  والحكمة  للعبرة  هي  ما  بقدر  للت�صريع  لي�صت 

واإزالة الغفلة. 
مقا�صد  مع  تتالءم  التي  اأهدافها  لها  ق�صة  هي  القراآنية  فالق�صة 
الكتاب الكريم. فالأن القراآن الكريم كتاب دعوة ل كتاب تاريخ ل تاأتي 
الق�صة فيه جملة واحدة في مكان واحد، بحيث ت�صتخل�ص منها حوادث 
الفن  غير  اآخر  هدفًا  فيه  للق�صة  ولكن  وقوعها،  ح�صب  مرتبة  التاريخ 
والتاريخ.. واإن تحقيق هذا الهدف يقت�صي عدم ال�صتغراق في تفا�صيل 
الق�صة بما يزيد عن الحاجة، واأن تتركز اأحداثها على ما جيء بها �صاهدًا 
عليه ولأجله)8(. القراآن الكريم كتاب دعوة، والق�ص�ص فيه و�صيلة من 
و�صائل الدعوة، تاأتي لتحقيق اأهداف، وت�صعى لن�صدان غايات.. كما في 

قول اهلل تعالى: {ې ى ى ائائ})9(.
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ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   {ڦ  تعالى:  اهلل  وقــول 
ڃڃ  چ چ چ   چ ڇ ڇ  ڇ ڇ})10(.

ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  {ائ  تعالى:  اهلل  وقــول 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  

ی ی جئ حئ  مئىئ})11(.
لهذا  المكونة  البارزة  ال�صمات  هي  والذكرى..  والموعظة  فالحق 
العظيم، ومن ثم فهي  تتطلب متلٍق من نوع خا�ص؛  القراآني  الق�ص�ص 
والموعظة  الحق  وقـــراءة  روؤيـــة  على  ت�صعفه  التي  ـــه  اأدوات مــن  متمكن 
والذكرى.. هذا المتلقي هو »الموؤمنون« الذين يقروؤون ويتلون وينفعلون 
ويتفاعلون ويفّعلون تلك القراءة، التي ل تحيد عن الطبيعة الق�ص�صية 
من  اإفراغها  يحاولون  الذين  اأولئك  خالف  على  الكريم،  القراآن  في 
الحق والحقيقة والواقعية ويدخلونها في اإطار المت�صابه من القراآن.. ثم 
ينقلونها اإلى عالم الأمثال التي ت�صرب؛ ل لكونها حقيقة، ولكن لكونها 
تحمل فكرة فقط. وهذا على ما يبدو قربها من  مفهوم الأ�صطورية التي 
بهم  واقتدى  العظيم  القراآن  في  الأولين  ق�ص�ص  قري�ص  كفار  بها  نعت 

بع�ص المنحرفين في هذا الع�صر. 
تتجاوز  اأن  القراآنية  الق�ص�صية  للخطابات  لم يكن  اأجل ذلك،  من 
ي�صو�ص  ور�صاد  كتاب هداية  الكريم  القراآن  اأن  اعتبار  الأبعاد على  هذه 
الإن�صان - بو�صفه مخلوقًا مكرمًا في هذا الكون - نحو غايات عظيمة، 
واأهداف نبيلة، ت�صمن له بلوغ اأعلى درجات الرقي والكمال الذي �صيو�صله 

- حتمًا - اإلى هدفه ومبتغاه.  
فالخطاب الق�ص�صي القراآني واإن ا�صتمل على اآفاق ومقا�صد كثيرة 
بدور  منوط  اأنه  اإل  المق�صد،  و�صرف  الغاية،  ب�صمو  امتازت  ومتنوعة.. 
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وظيفي توجيهي يتحرى �صدق الكلمة والمو�صوع، بحيث ل ت�صوبها �صائبة 
من الوهم اأو الخيال اأو مخالفة الواقع. 

فمن هذه الوظائف المهيمنة - وهي كثيرة - على الخطاب القراآني 
والتي نر�صد بع�صًا منها فيما يلي:

- الدعوة والتوجيه:
ق�ص�ص  في  القراآني  ال�صردي  الخطاب  في  الدعوة  وظيفة  تجلت 
الأنبياء وما ي�صاحبها من جدل التكذيب والإعرا�ص من اأقوامهم.. وقد 
كل  قالها  كلمة  اأول  اأن  على  تدل  ال�صاأن  هذا  في  كثيرة  خطابات  وردت 
ر�صول لقومه هي اأمرهم بعبادة اهلل تعالى، ونهيهم عن عبادة اأحد �صواه. 
فهذا نبي اهلل نوح - عليه ال�صالم - يقول لقومه كما حكى القراآن عنه: 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ...}
ڃ ڃڃ})12(.

ۅ ۅ  وهذا نبي اهلل هود - عليه ال�صالم - يقول لقومه: {... 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ائ   ەئ})13(.

ڭ    ...} لقومه:  يقول   - ال�صالم  عليه   - �صالح  اهلل  نبي  وهــذا 
ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ 
ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې  

ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ ېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ی})14(.
وهذا نبي اهلل �صعيب - عليه ال�صالم - يقول لقومه:{... ڃچ 
ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
کککگ گگ گڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ})15(.
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الأنبياء  هـــوؤلء  وجهه  لما  حكاية  هــي  الكريمة  الخطابات  فهذه 
الكلية  ال�صيغة  في  متحدة  جاءت  وهدايات..  اإر�صادات  من  لأقوامهم 
للدعوة، بل وفي األفاظ الدعوة تقريبا؛ مما يجعل المتلقي  ي�صعر وكاأننا 
اأمام نبي واحد ووظيفة واحــدة، ور�صالة واحــدة، ولم ل ؟ وقد ح�صمها 
القراآن واأكدها في حكايته لهذا المعنى على ل�صان كل نبي في قول اهلل 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى: 
ٺٺ})16(.

اآفاق  نحو  توجيهية  التي حملت خطابات  الق�ص�صية  النماذج  ومن 
عقائدية عن طريق التخويف والإنذار قول اهلل تعالى: {ٹ  ٹ  ٹ 
ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦڦڄ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇڇ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ 
ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہھھھ})17(.
اآفاق  نحو  توجيهية  التي حملت خطابات  الق�ص�صية  النماذج  ومن 

عقائدية تبرز قدرة اهلل تعالى على البعث والإحياء قول اهلل تعالى: {ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ڱ ڱ 
ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

يئ جبحب})18(.
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اأن التوحيد ي�صكل الركيزة الأ�صا�ص في العقيدة الدينية؛  فمعروف 
المهام  اأبــرز  كانت  لذا  ال�صماوية.  لالأديان  قط  معنى  ل  ذلك  بدون  اإذ 
التي ا�صطلع بها الأنبياء - عليهم ال�صالم - على مر التاريخ هي مهمة 

التوحيد ون�صره بين الأقوام والأمم.
ول نجد فيما يحكي لنا القراآن نبيا من الأنبياء اإل و�صعى جهده بين 
قومه لتثبيت وحدانية الخالق، وتفرده بالقدرة، ونفي ما �صواه من الأنداد 
من  كثيرًا  اأذى  واأو�صياوؤهم  الأنبياء  تحّمل  ذلك  �صبيل  وفي  والأ�صداد، 
الطواغيت ومن اأقوامهم؛ لكنهم وا�صلوا المهمة دون كلل ول ملل، وكان 
لكل نبي اأ�صلوب من الدعوة للتوحيد يختلف عن الآخر بح�صب القدرات 
نفو�ص  في  يثير   - ال�صالم  عليه   - اإبراهيم  فهذا  لمجتمعاتهم.  العقلية 
اإنكاره،  يمكن  ل  مما  الخلق  واأعاجيب  والعظمة  القدرة  اآيات  من  قومه 
ويوا�صل هذه الدعوة رغم قلة الأتباع، فيوجه اإليهم خطابًا ق�ص�صيًا؛ هو 
، وذلك من  قمة العتبار والتدبر والتفكر في عظيم قدرة اهلل، عزَّ وجلَّ
بالحركة، فهي ق�صة حقيقية جيء  خالل عر�ص م�صاهد ح�صية مفعمة 

بها كي تترك اأثرًا عميقًا في نفو�ص المخاطبين من قومه.
- االعتبار والعظة: 

ومن المعاني المهمة التي �صاقها الن�ص القراآني للمخاطبين ولفت 
اإليها انتباههم عن طريق الخطاب الق�ص�صي العبر والعظات.. فب�صبب 
�صور  في  القراآني  الخطاب  عر�صها  المتلقين  نظر  توجيه  في  اأهميتها 
اهلل  نبي  قوم   ق�صة  في  جاء  ما  الح�صر  ل  المثال  �صبيل  فعلى  �صتى.. 
نبيهم  الحق، و�صّدقوا  ا�صتجابوا لدعوة  الذين  ال�صالم -  يون�ص - عليه 

تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ  دينهم هلل  واأخل�صوا  به،  اأخبرهم  فيما 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ ٿ   ٿٿ ٹ})19(. 
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اأ�صروا  الذين  المكذبين،  عاقبة  �صوء  على  بيانا  جــاء  ما  ومنها 
اأنبيائهم.. فلقد �صاق لنا الخطاب  على كفرهم، ولم ي�صتمعوا لن�صائح 
القراآني كثيرا من ق�ص�ص الجاحدين، ثم بين لنا �صوء م�صيرهم. ومن 
عطاء  قابل  الذي  )قــارون(  ق�صة  ذلك  في  والموحية  الرائعة  النماذج 
تعالى  اهلل  ي�صكر  فلم  والجحود،  وال�صلف  بالكفران  عليه  وتف�صله  ربه 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  نعمه:  على 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

گ گ گ ڳ})20(.
�صاأنهم:   في  تعالى  اهلل  قال  الذين  �صباأ(  )اأهــل  ق�صة  ذلــك   ومن 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ٱ     }
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ })21(. 
القراآني ي�صهم  له الخطاب  المنحى الذي عر�ص  اأن هذا  فال �صك 
هذه  في  نلمح  اإذ  اأخالقيًا،  المخاطبين  توجيه  في  وفعاًل  قويًا  اإ�صهامًا 
الم�صتقيم  ال�صلوك  ب�صياغة  تهتم  اأخالقية،  اآفاقا  المعرو�صة  الم�صاهد 
الم�صتوى  على  الحية  النماذج  وت�صع  العري�صة،  الخطوط  له  وتر�صم 
بع�ص  وتعر�ص  منحرف،  �صلوك  كل  تكافح  بينما  والجتماعي،  الفردي 
للحديث  الق�ص�ص  تلك  تتعر�ص  ثم  والمنحرفين،  النــحــراف  نماذج 
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اأو  ال�صتقامة  اأهل  من  الأ�صخا�ص  لأولئك  والآجلة  العاجلة  النتائج  عن 
النحراف، وما اآلت اإليه اأمورهم في نهاية المطاف.

- التكافل االجتماعي: 
القراآني  الق�ص�صي  الخطاب  اأ�ص�صها  التي  المقا�صدية  الأفاق  ومن 
وعمل على تاأكيدها المنحى الجتماعي، ودوره في حياة الأفراد والأمم. 
الجتماعية  للحياة  الأمثل  للنموذج  يوؤ�ص�ص  الكريم  القراآن  اأن  فمعروف 
بكل عنا�صرها، واأنه يعمل علي طرح روؤاه في توافق عجيب يتطابق مع 
القوانين والنظريات التي يقول بها  علماء العلوم الجتماعية في الع�صر 

الحديث. 
�صورة  في  ورد ذكرها  التي  الجنة   اأ�صحاب  الــروؤى ق�صة  من هذه 
القراآن  عليه  اأكــد  الــذي  الجتماعي  التكافل  على  تح�ص  والتي  القلم، 

الكريم و�صرب له الأمثال. قال اهلل تعالى: {ٻ پ  پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې})22(. 
البيئة، ومما هو  اإلى قري�ص من واقع  ي�صوق الخطاب هذه التجربة 
متداول بينهم من الق�ص�ص، فيربط بين �صنته في الغابرين و�صنته في 
الحا�صرين؛ ويلم�ص قلوبهم باأقرب الأ�صاليب اإلى واقع حياتهم. وفي الوقت 
ذاته ي�صعر الموؤمنين باأن ما يرونه على الم�صركين من كبراء قري�ص من 
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اآثار النعمة والثروة، اإنما هو ابتالء من اهلل له عواقبه ونتائجه. ف�صنته 
المانعون  المتبطرون  فاأما  �صواء.  بالباأ�صاء  يبتلي  كما  بالنعمة  يبتلي  اأن 
لعاقبتهم..  مثال  كان  فذلك  نعيم،  من  فيه  هم  بما  المخدوعون  للخير 
واأما المتقون الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعيم. وهذا مثل �صربه 
اهلل لكفار قري�ص، فيما اأنعم به عليهم من اإر�صال الر�صول العظيم الكريم 
اإليهم؛ فقابلوه بالتكذيب والمخالفة. ول يخفى ما في الق�صة من اإ�صارة 
اإلى اأن اهلل تعالى يهتم بتقوية الأوا�صر الجتماعية بين اأفراد المجتمع: 
بالثروة، والإنفاق على  المترفين.. واختبارهم  الفقراء منهم والأغنياء 
الم�صاكين، واإعطاء كل ذي حق حقه، ومادامت ال�صنن الإلهية في الحياة 
واحدة، فيجب اإذن اأن يعتبر الإن�صان بالآخرين، �صواء المعا�صرين له اأو 
الذين �صبقوه، فهذه ق�صة اأ�صحاب الجنة يعر�صها الوحي لتكون اأحداثها 

ودرو�صها موعظة وعبرة لالإن�صانية.
- الجهاد في �صبيل اهلل:

بعيدًا  مبا�صر،  غير  ب�صكل  الق�صية  هذه  الكريم   القراآن  طرق  لقد 
عن الخطابية والتقريرية، اإذ ي�صخ�صها القراآن الكريم ب�صورة حركية 
حية، يتو�صل فيها بالخطاب الق�ص�صي، وذلك  بالرتكاز على الأحداث 
التاريخية والتعبيرات الت�صويرية المعتمدة على الحركة الإن�صانية.. كما 
في ق�صة »طالوت وجنوده« التي تعر�ص للمو�صوع من خالل اإفراغه في 
قالب من الأحداث الواقعية، والم�صاهد التاريخية، وال�صخ�صيات الحية 
تعتمد  الدنيا.. بطريقة  اإلى  الركون  وتنفر من  الجهاد،  التي تحث على 
ال�صرد الق�ص�صي الذي يحلل الم�صاألة ويتناولها دون اللجوء اإلى المنطق 

ال�صرعي المبا�صر المعتمد على الترغيب والترهيب. 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى:  اهلل  يقول 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک  ڑ  ژژڑ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 
ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې   ۉ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ىئ  ىئ  ىئ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻڻ  ں  ں 
ےے ۓ  ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ})23(.
فالذين اغترفوا من النهر و�صربوا منه كما �صاوؤوا، فاعلين ذلك من 
اأنف�صهم، دون الن�صياع لأمر نبيهم.. والذين تهيبوا لقاء جالوت  تلقاء 
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وهوؤلء  هــوؤلء  ونزالهم،  محاربتهم  على  قدرتهم  عدم  بحجة  وجنوده، 
هم اأنموذج المتثاقلين اإلى الأر�ص الراغبين في العي�ص المريح والحياة 
�صبيل  في  الخروج  عن  والمتقاعدين  الجهاد،  في  والزاهدين  ال�صهلة، 
القـ�صة  بدايـة  في  ذكـروا  ولذلك  ولدينهم..  لأنف�صـهم  والنت�صار  اهلل، 
لالإ�صـارة لفعـلهم، ثم اأنكرهم الن�ص القراآني على م�صتـوى الحكي، كما 
طـالوت:  لهـم  قـال  كـما  فـهـم  الموؤمـنـة.  الطائـفة  �صمن  وجودهم  اأنكر 
مبا�صرة  ذهبت  الآيــة  لأن  �صرديًا؛  الأمــر  كان  وكذلك  ِمنِّي}،  {َفلَْي�َص 
ل�صرد الأحداث المتعلقة بمن اتبع اأوامـر طالـوت، فجـاء قول اهلل تعالى 
ا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن اآَمُنواْ َمَعُه}، ثم اأعقب ذلك  نفيًا لوجودهم: {َفلَمَّ
حديث الفئة الأخرى التي قالت: {اَل َطاَقَة َلَنا اْلَيْوَم ِبَجاُلوَت َوُجنوِدِه}، 
َوَثبِّْت  ْبًرا  َعلَْيَنا �صَ اأَْفــِرْغ  التي قالت: {َربََّنا  الفئة  ثم جاء الحديث عن 
ل  وكاأنهم  الآخرين،  واأنكر  اْلَكاِفِرين}،  اْلَقْوِم  َعلَى  ْرَنا  َوان�صُ اأَْقَداَمَنا 

وجود لهم. 
َبــــَرُزواْ  ــا  ــمَّ {َوَل التالي:  ال�صكل  على  مبا�صرة  ال�صياق  جــاء  وبهذا   
ْرَنا  اأَْقَداَمَنا َوان�صُ ْبًرا َوَثبِّْت  اأَْفِرْغ َعلَْيَنا �صَ َربََّنا  ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاُلواْ 
َعلَى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرين}، وخا�صوا غمار المعركة، ولم يتخل اهلل عنهم، 
ولم يدعهم لأنف�صهم، فذكروا على م�صتوى الن�ص وعلى م�صتوى الواقع.. 
ولم يتركهم لعدوهم الذي يفوقهم عدة وعتادا، بل كان معهم ليتحقق 

لهم الن�صر بهزيمة جالوت وجنوده.
حيا  واقعيا  اأنموذجا  تمثل  يجدها  الق�صة  في  الفئة  لهذه  والناظر 

.{ ُ ُروُه َفَقْد َن�َصَرُه اهللهّ للخطاب الإلهي المبا�صر القائل: {اإِالَّ َتـن�صُ
ت�صخي�صية  الــقــراآنــي  الخطاب  هــذا  فــي  العر�ص  فطريقة  اإذن،   
ت�صويرية ترتكز على انتقاء لغوي ل�صخ�صيات حية من الواقع الم�صهود، 
وت�صويرية..  تعبيرية  �صهلة؛   لغة  في  ملمو�صة  واأحــداث  مواقف  وتبرز 
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مفعمة بالحياة والحيوية. اإنها طريقة الأ�صلوب التوجيهي والتربوي التي 
تجعل لالأحداث التاريخية م�صلكا اإلى القلوب ومعبرا اإلى العقول.. وتجعل 

من الم�صاهد الحية �صبيال اإلى �صرح وب�صط الفكرة المرادة.
الكيفية  بهذه  القراآني  الن�ص  ف�صاء  في  الق�صة  هــذه  ح�صور  اإن 
وكاأنها  الق�صة  فيه  تبدو  ب�صيط  م�صتوى  التلقي،  من  م�صتويين  يفر�ص 
في  هي  واإنما  يتلقاها،  ممن  اأحــدا  مو�صوعها  يعني  ل  تاريخية  حكاية 
تحكي  اأو  نبيهم،  مع  اختلفوا  قوم  عن  اأحداثا  تروي  حكاية  مجرد  ظنه 
عن معركة وقعت بين فئتين. اأما الم�صتوى الثاني فهو الم�صتوى العميق 
للتلقي والذي فيه يظهر المتلقي وقد فهم الخطاب القراآني، وا�صتوعب 
اأدائه اللغوي وطرائق تبليغه، وم�صتويات تناوله لدين اهلل تعالى.  كيفية 
لت�صخي�ص  اأ�صا�صًا  جاءت  القراآن  في  الق�صة  اأن  العلم  تمام  يعلم  فهو 
والترهيب  الترغيب  �صكل وعظي يحمل  وردت في  اأخرى  كثيرة  م�صاهد 

المبا�صرين.
ياأتي  اأن  يمكن  ل  القراآني  الف�صاء  في  الق�ص�صي  الخطاب  اإذن، 
منعزًل عن مو�صوع ال�صورة التي يرد فيها، واإنما يمتزج امتزاجًا ع�صويًا 
اختالف  فـهو  اخـتالف  من  وبينها  بينه  بدا  وما  للف�صل،  فيه  مجال  ل 
لو  بحيث  اإيقاعًا..  ومتكامل  بناء،  ومتنا�صق  م�صمونًا،  متـناغم  �صكلي 
حذفنا الق�صة من موقعها الوارد في ال�صورة - اأو م�صهدًا من م�صاهدها 
- لح�صل عدم توازن مو�صوعي ولختل المعنى؛ لأن الق�صة ت�صهم في 
اإي�صاح الم�صامين الن�صية لمعاني الخطاب، ومن ثم تعمل على تعميق 

فكرتها لدى المتلقي. 
متفرقة،  م�صاهدها  جاءت  الق�ص�صية  الخطابات  كل  كانت  واإذا 
محدد  حيز  في  اأو  بذاتها،  اأماكن  في  لها  المكونة  عنا�صرها  تجتمع  ل 
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م�صارًا  تلتزم  ل  التي  التفرقة  هذه  فاإن  القراآني،  الخطاب  خريطة  من 
زمنيًا على م�صتوى الكتابة، تفيد تحديدا عدم تاريخية هذه الق�ص�ص. 
المعا�صرة. فالق�ص�ص  الكتابات  المتداول في بع�ص  بالمعنى  لي�ص  لكن 
في  تفاعلت  واقعية..  و�صور  عي�صت،  ووقائع  حدثت،  حقائق  القراآني 
الزمان والمكان.. واأن �صخو�صها قد برزت ب�صحمها ولحمها في الوجود.. 
واأن حواراتها و�صراعاتها واأحداثها الم�صورة في القراآن الكريم تحققت 

كلها على �صطح الواقع في فترات متباينة على مر الع�صور..

رابعاً - الخطاب ال�صردي القراآني واإبداعية الم�صهد:
�صمن  القراآني  الن�ص  في  ال�صردية  البنية  مالمح  تتبعنا  ما  اإذا 
الجاهزة  الأحكام  قناعات  وت�صتبعد  الجمالية،  الذائقة  على  تقوم  روؤية 
العالقات  ا�صتيعاب  عن  عاجزة  اأظنها  التي  التقليدية  المقاربات  في 
المختلفة التي يطرحها الن�ص القراآني في ظل م�صيرة خلوده وعالميته 
التي ظل ين�صدهما - وجدناها كثيرة وثرية ومتنوعة.. بل وتعتبر اأغنى 
الآثار ال�صردية العربية باأنواع ال�صرد؛ لما يتوفر لها من مقومات �صردية 
وتدعوه  المتلقي،  ت�صتنه�ص  م�صعة،  خطابات  من  تحمله  ولما  معجزة، 
لإدراك ما بها من جماليات، وما تحتويه من فرائد لغوية وبيانية ُتعجز ه 

عن اللحاق باأطيافها المتنوعة.
ال�صردي، فزخرت  بالجانب  الكريم عناية كبرى  القران  اأولى  فقد 
�صوره الكريمة بكثير من ال�صيغ ال�صردية الباهرة المعجزة؛ ذات البنى 

الفنية والجمالية المتكاملة ..
وحتى ن�صتبين �صورة هذه الأبنية في ت�صكلها الفني الجمالي لبد من 
تخطي ما نحن فيه من الو�صعية النظرية اإلى حيز الو�صعية التطبيقية 
)ن�صو�ص/ بع�ص  على  ا�صتغالنا  يكون  �صوف  الحالة  هذه  وفي  العملية، 
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فنية  توظف  اأن  ا�صتطاعت  خطابات  حملت  قراآنية  ق�ص�ص(  اآيــات/ 
القوالب ال�صردية في تكوين بناء �صردي محكم ينطوي على قوانين ال�صرد 
واأنظمته، وي�صيف اإلي اآلياته وو�صائله المعروفة..والتي  لو تتبعنا خطاها 
لأفاد منها ال�صرد العربي الحديث والمعا�صر على م�صتوى بنياته الفنية 

المكونة له، واأ�صبحت لدينا نظرية �صردية متميزة بل وذات فرادة. 
ال�صردية  البنيات  من  كثير  على  القراآني  الخطاب  انطوى  فقد 
المحكمة في اآلياتها وو�صائل طرحها، والتي �صكلت مرتكزًا مهما قامت 
اأو  الحوار  م�صتوى  �صواء في  الحديثة  ال�صردية   الخطابات  بنيات  عليه  

ال�صخو�ص اأو الزمان اأو المكان ، والتي ننمذج لها قراآنيا فيما يلي:

- بنية الحوار:
تعالي: {ڱ   ڱ  ڱ  ں  اهلل  قول  المثال  �صبيل  علي  ذلك  ومن 
ھ    ھ   ھ   ہ   ہ    ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے   ھے 
ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۆۈۈ   ۆ  ۇ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  
مث  يتجث  ىت  مت  خت  يبجتحت  ىب  مب  خب  حب  جب 
حس  جس  حخمخ  جخ  مح  جح  يثحجمج  ىث 
ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خسمس 

ڀ  ڀ ڀ})24(.
تبداأ الق�صة ب�صيغة �صردية مهيمنة على الحكي، وهي �صيغة المنقول 
الوارد، وهي �صيغة  للقول  النقل  اأمانة  بطابع  ثم  وتطبعه من  المبا�صر، 
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ا�صتباقية ترتب للعالقة بين زمني الق�صة وال�صرد، حيث تبداأ الق�ص�ص 
با�صتباق، يهيئ نف�ص المتلقي، ويوجه توقعاته)25(. 

والمالحظ في هذا الخطاب القراآني هو هيمنة الم�صهد الحواري على 
بنيته ال�صردية الق�ص�صية، وتقارب الزمن الق�ص�صي مع الزمن ال�صردي، 
ينعك�ص على  نف�صها، مما  الأحــداث  ال�صرد هو حا�صر  حتى �صار حا�صر 
فينفعل  بنف�صه،  الوقائع  يب�صر  عيان  �صاهد  اإلى  ويحوله  نف�صه،  المتلقي 
التعبير  فدللت  الم�صهد.  �صخو�ص  من  واحد  كاأنه  معها،  ويتفاعل  بها، 
في هذا الن�صق الق�ص�صي الكريم، ت�صير اإلي ق�صة خلق اهلل لهذا الكائن 
الب�صري،  الكائن  روحه في هذا  نفخ اهلل من  فلقد  الطين.  الب�صري من 
واأودعه �صرًا من اأ�صراره؛ لأن اإرادته اقت�صت اأن يكون خليفته في الأر�ص 
واأن يت�صلم مقاليد الإعمار في هذا الكوكب بمقت�صياتها من قوى وطاقات.
ومن اأجل ذلك هياأ اهلل تعالى له اأ�صباب القدرة علي تلك المهمة، 
المعرفة، وا�صتمر من يومها على هذا الرتقاء، طالما كان  فارتقى في 
مو�صوًل بم�صدر تلك النفخة، وا�صتمد من هذا الم�صدر في ا�صتقامة. 
مالم يقده انحرافه عن ذلك الم�صدر العلوي، فتهبط به اإلى نك�صة في 
ولو  حتى  الحقيقي  الرتقاء  �صلم  في  به  فتودي  الإن�صانية،  خ�صائ�صه 

ت�صخمت علومه وات�صعت تجاريه في جانب من جوانب الحياة.
وما كان لهذا الكائن الب�صري �صاحب الإمكانات المحدودة - حجمًا 
وعمرًا ومعرفة - اأن ينال �صيئًا من هذه الكرامة لول تلك اللطيفة الربانية 
الكريمة التي حظي بها. والتي ب�صببها حاز هذا الإن�صان خ�صو�صية في 
الخلق ت�صتحق هذا التنويه؛ هي خ�صو�صية العناية الربانية بهذا الكائن 
من  كــان  والتي  العناية،  هــذه  على  دللــة  اهلل  روح  من  نفخة  واإيــداعــه 
موجباتها اأن ت�صجد له المالئكة امتثال لأمر اهلل، و�صعورًا بحكمته فيما 

يراه.
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العن�صر  حقيقة  عن  الغفلة  به  ت�صتبد  الــذي  اللعين  اإبلي�ص  ولكن 
التكريمـ  ب�صببه  ي�صتحق  ــذي  وال اآدم،  في  الطين  على  الزائد  الكريم 
يتخلف عن اأمر اهلل، ح�صدًا وحنقًا، فال ي�صجد، ول عجب، فالطبائع التي 
تجردت من الخير، ل ي�صتبعد عليها �صدور مثل هذا الفعل القبيح  في 

هذا الموقف الم�صهود.
وهنا ي�صدر الأمر الإلهي العالي بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح 
جزاء الرف�ص والتجروؤ على اأمر اهلل الكريم . فتبرز نف�صية هذا المخلوق 

اللعين الذي اأخذه الكبر والغرور فرف�ص طاعة اأمر اهلل. 
وجهده  وخبثه  الدفين  وحقده  ح�صده  الكريم  التعبير  ير�صم  وهنا 
اإل من  اأحدًا،  اأن ي�صتثني منهم  اإغواء جميع الآدميين، دون  وعزمه في 
لي�ص له عليهم �صلطان؛ ل تطوعا منه، ولكن عجزا عن بلوغ غايته فيهم! 

لأنهم احتجبوا عنه باإخال�ص عبادتهم هلل تعالى. 
اإنه م�صهد اأو خطاب �صاقه ال�صرد الق�ص�صي عبر الحوار الخارجي، 
في  الحادة  بالم�صاركة  اإح�صا�صًا  واأعطاه  المتلقي،  م�صاعر  اأثار  ما  وهو 
الفعل. اإنه ي�صمع عنه معا�صرًا وقوعه كما يقع بال�صبط في لحظة وقوعه 
نف�صها؛ لذلك تتبدي لحظات الم�صهد م�صحونة بذروة �صياق من الأفعال 
مايكنه  يج�صدها  التي  الفا�صدة،  العينة  فيه  تبرز  ت�صخي�صي  م�صهد  في 

اإبلي�ص وقبيله لبني اآدم  من كره وح�صد وحقد ..
للخطاب  ال�صردي  البناء  فــي  ي�صكل  الخارجي  الــحــوار  فعن�صر 
دوافع  عن  درجاتها  باأعلى  تك�صف  التي  الق�صة  حيوات  اإحدى  القراآني 
ال�صخ�صيات المتحاورة وعن رغباتها و�صراعاتها. لكن ترك ال�صخو�ص 
الق�ص�صية تتحدث بنف�صها يظل اأكثر حيوية من مجرد نقل كالمها اإلى 
الغير، كما اأن ما لديها من اأفكار ل ي�صتطيع المتلقي معرفتها، اأو الطالع 
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عليها مالم تعلنها بنف�صها، ف�صاًل عن اأن بع�ص الأ�صرار ل يمكن التحدث 
عنها حتى بل�صان البطل، بل يظل يبوح بها مع نف�صه، بغية توفير عن�صر 
الق�صة  �صكل  يتطلبها  التي  الفنية  المتعة  وتحقيق  جانب،  من  الإقناع 
من جانب اآخر. وهذا ما يقوم به ال�صكل الآخر من الحوار، وهو الحوار 
)الباطني( )المونولوج/monologue(. كما ورد في كثير من الخـطابات 

الق�ص�صية القراآنية، والتي منها علي �صبيل المثال قول اهلل تعالى: {مئ   
ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   يب  ىب  مب  خب  جبحب  ىئيئ 
ٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ڍ ڌ })26(.
في  الأبـــرار  �صمات  �صابقة  �صردية  بنية  خــالل  من  الق�صة  تر�صم 
النعيم  ذلك  مع  يتـنا�صب  وخ�صوع  وجمال  ورقــة  انعطاف  كلها  عبارات 
الهانئ الرغيد. ثم تعر�ص ما يالقيه هوؤلء القائمين بالعزائم والتكاليف 
من جزاء عظيم، جراء خوفهم من اهلل، دون حاجة ل�صكر اأو جزاء من 

مخلوق.
وبطريقة  منها،  الأبــرار  وموقع  الجنة  بيئة  عن  تتحدث  فالق�صة 
فنية في التعامل مع الزمن، حيث تنتقل من بيئة الجنة اإلى بيئة الدنيا، 
الح�صاب  ويخافون  بالنذر  يوفون  كانوا  باأنهم  الأبطال  فتنقل عن هوؤلء 
وتترك  ال�صرد،  عن�صر  الق�صة  تقطع  ثم  اهلل،  لوجه  الطعام  ويطعمون 
اأبطالها يتحدثون باأنف�صهم عن حقيقة �صلوكهم الذي ا�صتحقوا عليه هذا 
َا ُنْطِعُمُكْم  الموقع المذكور من الجنة، لنجدهم يفكرون بهذا النحو: {ِإنمَّ
َيْومًا  َربَِّنا  ِمْن  َنَخاُف  ِإنمَّا  ۈ  َجَزاًء َوال ُشُكورًا   ِمْنُكْم  ُنِريُد  ِ ال  ِلَوْجِه اللمَّ
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اإلى  واإن كانوا قّدموا طعامهم  الأبطال  ې}. فهوؤلء  َقْمَطِريرًا  َعُبوسًا 
كما   ،)… اهلل  لوجه  نطعمكم  )اإنما  لهم:  يقولوا  لم  اأنهم  اإل  الفقراء 
اأنهم لم يجاهروا بذلك فيما بينهم، بل لم ي�صوغوا ذلك »كالمًا خفيًا« 
مع اأنف�صهم، بل كان مجرد »تفكير« يحيونه داخل اأنف�صهم؛ اأي اأنه كان 
يج�صد فعاًل داخليًا، اأو قل »نوايا« في اأذهانهم  تبلورت نتيجة انفعالهم 
بحالة هوؤلء الممنوحين - الم�صاكين واليتامى والأ�صرى - ولكن دون اأن 

تنطق األ�صنتهم بكلمة خفية اأو معلنة.
ويمكننا اأن ن�صمي هذا الفعل حوارًا تفكيريًا اأو ذهنيًا. واأهمية مثل 
اأن كمال  اإلى  هذا الحوار في الق�صة المذكورة تتمثل في لفتها النتباه 
الأعمال منوط بابتغاء وجه اهلل. وكي تج�صد الق�صة هذا الهدف اتجهت 
اإلى اإبراز نوايا ال�صخ�صية التي ل منا�ص من ك�صفها في )حروٍف مكتوبة( 

لكي يتعّرفها القارئ ويفيد منها في تعديل �صلوكه .

- بنية الزمن:  
في  الق�صة  بناء  في  اأ�صا�صًا  مرتكزًا  �صكلت  التي  العنا�صر  ومــن 
عوامل  من  مهمًا  عاماًل  ي�صكل  اإذ  الزمان؛  عن�صر  القراآني  الخطاب 

تحريك اأحداثها وتلوينها بحيث ت�صد النفو�ص اإليها.
فالزمن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحكاية، »فهو بمثابة الإيقاع الذي 
والعن�صر  �صخ�صياتها،  م�صير  على  الحي  وال�صاهد  اأحداثها،  ي�صبط 

الفعال الذي يغذي حركة ال�صراع الدرامي فيها«)27(.
فمن خالل الزمن تن�صكب الأحــداث، وتخرج في �صورة تعمل علي 
تقريب الم�صهد وتجليه بالك�صف عن اأبعاده ومراميه. »فهو يعطي للحدث 
�صبغة خا�صة ت�صير للحين الذي وقع فيه، وت�صفي على الجو العام ظالل 

توحي باأبعاد دللية ت�صمح بها حدود التاأويل«)28(.
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خالل  من  القراآني  الخطاب  وظفها  حين  الزمان  فنية  تجلت  وقد 
في  مهما  ومرتكزًا  رئي�صة،  وحدة  فجاءت  الق�ص�صية،  ال�صردية  بنيته 
اإنماء الحدث ال�صردي، وفي ربط المتلقي بغايات هذا الخطاب ودللته؛ 
مما جعل الق�صة تت�صم بالحيوية والدينامية والإيماء. والأمثلة القراآنية 
الدالة على الإعجاز التوظيفي لعن�صر الزمن في الخطاب القراآني في 
وق�صة  ال�صالم،  عليه  يو�صف،  ق�صة  في  هي  كما  كثيرة  ال�صردية  بنيته 
اأهل الكهف، وق�صة ذي القرنين، وق�صة مو�صى، عليه ال�صالم... والتي 

نعر�ص لها ـ علي �صبيل المثال ـ كعينة مدرو�صة في هذا المو�صع.
اإن المتتبع لق�صة �صيدنا مو�صى - عليه ال�صالم - والتي ا�صتغرقت 
زمن  عر�ص  في  ال�صرد  انتظام  حقيقة  يالحظ  الق�ص�ص)29(،  �صورة 
فهي  الق�صة،  لهذه  الحاكم  هو  التاريخي  الإطــار  لأن  نتيجة  الأحــداث؛ 
اأحداث تمت من زمن بعيد مرتبطة في ت�صل�صلها بالمكان والأ�صخا�ص. 
ولأن الن�ص القراآني هو الحامل الأمين لهذا الحكي فاإن الق�صة تبتعد 
تماما عن التزيد الب�صري للحكايات، وتعتمد الحكي الحقيقي لما جرى 

من اأحداث.
فقد جاء الزمن في اأحداث الق�صة ليوؤدي دورًا مهمًا في الك�صف عن 
�صحناتها الدللية. فالنظام ال�صردي في هذه ق�صة ي�صير باأحداث الق�صة 
�صيرًا منطقيًا، حيث تتحرك فيه ال�صخ�صية الرئي�صة داخل الق�صة على 
م�صرح الأحداث باإرادة فاعل حقيقي هو اهلل - �صبحانه وتعالى - وهذه 
ال�صخ�صية تتحرك باإلهام اإلهي لتج�صد مراد اهلل تعالى فيه منذ بداية 
حياة  بها  تمر  زمانية  محطات  خالل  من  وذلك  نهايتها،  وحتى  حياته 
هذه ال�صخ�صية، ليتحدد على اإثرها م�صيرتها الحياتية وما ينتظره من 
�صراعات )حبكات(، ومن ثم يتم التفاعل بين هذه المكونات ال�صردية  

ال�صخ�صية المحورية، والزمان، والم�صكلة الحبكة.
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لها  وقائع  اإلــى  اأحداثها  في  تحيل  الق�صة  اإنَّ  القول  اأ�صلفنا  فكما 
الزمن،  عبر  لالأحداث  المنطقي  الت�صل�صل  على  تعتمد  تاريخي،  ح�صور 

وت�صتبك باأزمنة واأمكنة مع الأحداث والأ�صخا�ص.
الت�صارع  بطابع  يت�صم  الق�صة  لأحــداث  القراآني  ال�صرد  كان  واإذا 
اإل   - الحدث  مع  المتوافق  للزمن  الواقعية  ال�صتطالة  رغم   - الزمني 
اأن اأحداث الق�صة جاءت متنامية متتابعة يتلو بع�صها بع�صا في حلقات 

محكمة، تت�صم بالوحدة الع�صوية. 
للغاية،  مكثفا  لالأحداث  الزمني  ال�صرد  م�صار  كان  هذا  اأجــل  من 
فال  الزمن.  فيها  يخت�صر  والتي  دلليا،  الخاطفة  اللمحات  على  يعتمد 
يمكن منطقيا متابعة عر�ص ق�صة �صيدنا مو�صى - عليه ال�صالم - والتي 
اإل  نهايتها،  اإلي  بداية حياته  يقرب من خم�صين عاما من  ما  ا�صتمرت 

بال�صتعانة بالتلخي�ص.
واأول مـا يطالـعنا من هذه اللمحـات مـا جـاء في قــول اهلل تعـالى: 

ې   ې  ې   ۉ   ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  {ۈ  
ې  ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی} )30(.
بالزمن  المرتبطة  الموحية  الدللة  ذات  ال�صردية  الإ�صارات  فمن 
توظيف الخطاب القراآني ظرف الزمان )قبل( »اأي من قبل اأن رددناه 
ولدته  قبل  ومن  ال�صالم،  عليه  مو�صى،  اأخت  مجيء  قبل  ومن  اأمه  اإلى 
في حكمنا وق�صائنا«)31(. وهذه اإ�صارة دللية توحي باأن هناك محاولت 
كثيرة جرت لإر�صاع �صيدنا مو�صى - عليه ال�صالم -  ولم تفلح، واأن اهلل 
تعالى �صانه عن اأن يرت�صع غير ثدي اأمه؛ ليجعل ذلك �صببا في  رجوعه 
اأن هذا لم يحدث  اآمنة بعدما كانت خائفة. ولو  اأمه لتر�صعه وهي  اإلى 
ما تحقق وعد اهلل - عز وجل - لأم مو�صى باإرجاعه اإليها. فكان مجيء 
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الزمن بلفظ »قبل« قرينة �صاعدت على اأن �صيئا ما �صيترتب بعد المتناع 
لتتحلحل بذلك  الإلهي  الوعد  الر�صاعة، وهو عودته لأمه، وتحقيق  عن 

عقدة من الق�صة.
كان  مــاذا  نعلم  فال  طويل،  �صكوت  الق�صة  �صياق  ي�صود  هذا  وبعد 
كيف  ول  فرعون؟  ق�صر  في  تربى  كيف  ول  لتر�صعه؟  اأمه  اإلى  رده  بعد 
تالية من حلقات  لتبداأ حلقة  الر�صاعة؟...  فترة  بعد  باأمه  �صلته  كانت 
الق�صة مبا�صرة فنب�صره قد بلغ اأ�صده وا�صتوى، واآتاه اهلل الحكمة والعلم، 
وجزاه جزاء المح�صنين، وهنا ياأتي الزمن مرة اأخرى ليوؤطر وقت دخوله 

المدينة)32(، وذلك  في قول اهلل تعالى: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چچچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ})33(.
للفظة »حين«  الدللية  البنية  تعا�صدت  ال�صردي  الم�صهد  ففي هذا 
مع  المدينة،   - ال�صالم  عليه   - مو�صى  �صيدنا  دخول  لزمن  يرتب  الذي 
ال�صرد  تخدم  وجهة  نحو  الحكى  �صياق  توجيه  اأجــل  من  »غفلة«،  لفظة 
الق�ص�صي. ف�صيدنا مو�صى - عليه ال�صالم -  بعد اأن بلغ اأ�صده وا�صتوى 
واآتاه اهلل الحكم والعلم، علم اأن فرعون م�صر وقومه على الباطل، فاأنكر 
ا�صتحال  مما  فتوعدوه..  منه  ذلك  وا�صتهر  دينهم  وعاب  ذلك،  عليهم 
ارتهن  ولأجل هذا  الخوف،  اإل في حالة من  عليه دخول مدينة فرعون 
دخوله فيها بزمن غفلة اأهلها، فكان دخوله لها على اختالف المف�صرين 
في وقت »ما بين الع�صاءين. وقيل: وقت القائلة. وقيل: يوم عيد لهم هم 

م�صتغلون فيه بلهوهم«)34(.
كما نلمح في الن�صيج ال�صردي في الق�صة توظيف كلمة )بالأم�ص( 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ  تعالى:  اهلل  قــول  فــي 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ 
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ})35(.
ال�صردي  البناء  في  القوية  دللتها  الآيتين  في  »بالأم�ص«  فلكلمة 
للخطاب القراآني، ففي الآية الأولي تنك�صف دللة الم�صهد في محيطها 
)ال�صتن�صار  فعلي  بين  بمجيئها   - )الأمــ�ــص(  بـــ  المرهون  الزمني 
وال�صت�صراخ( - لتف�صح عن حقيقة هذا الرجل الذي ينتمي اإلي �صيعته 
وتبين عن خ�صاله، اإذ تنكر ل�صنيع نبي اهلل مو�صى. اأما في الآية الثانية 
فت�صي بزمن ارتبط في ذاكرة نبي اهلل مو�صى - عليه ال�صالم - باأزمة 

مريرة �صاغطة، ا�صتحالت اإلي م�صدر قلق وتوج�ص وندم وتنغي�ص.
اإذن، فالزمانية في الخطاب القراآني تاأخذ كينونتها الجمالية من 
قيمها التعبيرية المطلقة، التي تاأتي من�صجمة مع جوهر البنية الدللية 
في  القراآني  الخطاب  اإليه  يرمي  الــذي  التوجيهي  ال�صياق  في  الكامن 

الق�صة من مقا�صد وغايات وعظات دينية ..

- بنية المكان:
ال�صردية   البنية  اآخر في  بعدًا جماليًا  المكان  �صكلت دللت  كذلك 
الأحـــداث  بناء  فــي  المكاني  الف�صاء  اأ�صهم  فقد  الــقــراآنــي،  للخطاب 

الق�ص�صية، و�صكل و�صعية مادية من و�صعيات ن�صجها واكتمالها.
ورغم اأن المكان ي�صغل قوة عاملة - بقدر ما - في ت�صكيل الحدث، 
واإبراز معالمه اإل اأنه ياأتي في مرتبة تالية للزمن، وبهذا القيمة  تعامل 
اإلى  يلتفت  »فال  المكان،  مع  القراآني  الخطاب  في  الق�ص�صي  ال�صرد 
المكان، ول يجري له ذكرًا اإل اإذا كان للمكان و�صع خا�ص يوؤثر في �صير 

الحدث، اأو يبرز مالمحه، اأو يقيم �صواهد العبرة والعظة منه«)36(.
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وهو ما يعني اأن ذكر المكان في الق�صة القراآنية مرتبط بما يمكن 
اأن ي�صيفه من قيم نف�صية وروحية تفتقدهما الحادثة وال�صخو�ص، والتي 

ما كانت لتتواجد لول اقترانها بالمكان.
 فقيمة المكان الجمالية كعن�صر موؤ�ص�ص من عنا�صر البنية ال�صردية 
في الخطاب القراآني تنبع من تجاوزه لكونه اإطارًا ماديًا يحوي الأحداث 
تلوين   في  فاعلة  اأداة  ي�صبح  بحيث  ال�صخ�صيات،  في محيطه  وتتحرك 

هذه الأحداث، واحتواء هذه ال�صخ�صيات.
فالف�صاء المكاني ي�صكل مرتكزا مهما يبنى عليه الخطاب القراآني، 
وفيه يرتهن وجوده بوجود الحدث، حيث ي�صهم في �صياغته والتمكين له، 

ويو�صح �صير الحدث وت�صل�صله ويك�صف عن نتائجه.
وقد �صرد القراآن الكريم ق�ص�صًا عديدة.. ُذكر فيها المكان ب�صكل 
في  حادث  هو  كما  اإ�صارية  مرجعية  دللة  احتوي  وقد  ومبا�صر،  �صريح 
اأو  بــدر(،  حنين،  الطور،  �صيناء،  يثرب،  )م�صر،  الأم�صار:  »اأ�صماء 
ال�صياق  اإثبات  خالل  من  علميتها  اكت�صبت  التي  اأو  المعلومة  الأماكن 

القراآني لها، مثل: �صدرة المنتهى، الكهف«)37(.
جي�ص  ق�صة  في  نلحظه  ما  المقام  هذا  في  ال�صرد  جماليات  ومن 

ڻ  ڻ  ں  {ں  تعالي:  اهلل  قــول  فــي  حنين  ــوم  ي الم�صلمين 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۇۇ})38(. 
من  ال�صردي  القراآني  الخطاب  هذا  في  المكان  جماليات  تـنبعث 
في  المكان  الخطاب  ذكر  حيث  الحدث،  لتطور  موافقا  جاء  اأنه  زاويــة 
هذه الق�صة ليبرر وقوع الحدث الثاني، والذي تمثل في تذكير الم�صلمين 
بقوته،  اهلل  ن�صرهم  ثم  بكثرتهم،  اغتروا  حينما  حنين  يوم  بهزيمتهم 
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ماأخوذة  اهلل  لحظات عن  الم�صلمين  قلوب  اأن غفلت  بعد  عبرة  ليكونوا 
بالكثرة في العدد والعتاد. ليعلم الموؤمنون اأن التجرد هلل وتوثيق ال�صلة 
العدد  في  الكثرة  تخذلهم  حين  تخذلهم  ل  التي  الن�صر  عــدة  هي  به 

والعتاد. 
اأيام الحروب  فجاء تخ�صي�ص المكان بيوم حنين بالذكر من بين 
»لما فيه من العبرة بح�صول الن�صر عند امتثال اأمر اهلل ور�صوله، �صلى 
على  العاجلة  الحظوظ  اإيثار  عند  الهزيمة  وح�صول  و�صلم،  عليه  اهلل 
قوله  في  اآنفا  المذكورين  الإيثارين  لحالتي  و�صاهد  مثل  ففيه  المتثال 
َحتَّى  وْا  َفَتَربَّ�صُ �َصِبيِلِه  ِفي  َوِجَهاٍد  َوَر�ُصوِلِه  اهلّلِ  َن  مِّ اإَِلْيُكم  )اأََحبَّ  تعالى: 
هذا  اأن  اإلى  ليتنبهوا  اْلَفا�ِصِقين(  اْلَقْوَم  َيْهِدي  َل  َواهلّلُ  ِباأَْمِرِه  اهلّل  َياأِْتَي 
الإيثار قد يعر�ص في اأثناء اإيثار اآخر، فهم لما خرجوا اإلى غزوة حنين 
كانوا قد اآثروا محبة الجهاد على محبة اأ�صبابهم وعالقاتهم،  ثم هم في 
اأمر اهلل  امتثال  العاجلة على  الحظوظ  اإيثار  قد عاودهم  الجهاد  اأثناء 
ور�صوله، �صلى اهلل عليه و�صلم، الذي هو من اآثار اإيثار محبتها وهي عبرة 
دقيقة ح�صل فيها ال�صدان ولذلك كان موقع قوله )اإِْذ اأَْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم( 
بديعا لأنه تنبيه على خطئهم في الأدب مع اهلل المنا�صب لمقامهم اأي: 

ما كان ينبغي لكم اأن تعتمدوا على كثرتكم«)39(.
في  ال�صردية  للبنية  المكونة  المكانية  للف�صاءات  يكون  وهــكــذا 
فيها،  المن�صكبة  بــالأحــداث  تجمعها  التي  قرائنها  القراآني  الق�ص�ص 
فتكون مبررا لنتائج الحدث، فنالحظ بينهما  توافقًا وان�صجامًا، يف�صي 
ب�صورة  القراآني  الن�ص  في  ال�صردية  البنية  اإثــراء  اإلى  حتمية  ب�صورة 

جمالية بارعة.
ويمكن اأن نحدد معالم هذه الجمالية من خالل �صورتين متراكبتين 
يتمو�صع فيهما الف�صاء المكاني؛ تتحقق الأولى منهما بتمف�صل الف�صاء 
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المكاني  في ال�صرد الق�ص�صي في �صورة محورية، يترتب عليها ا�صتغال 
نحو  على  القارئ  فكر  بتوجيه  ي�صمح  معرفيًا  دلياًل  فياأتي  المكاني  هذا 
ي�صفي  مما  الواقع،  عن  منعزًل  لي�ص  اأنه  على  الن�ص  في  ما  معه  يفهم 
على الن�ص طابع ال�صدق ويجعله نموذجًا من الواقع، واإذا كان هذا على 
م�صتوى الق�صة الفنية فكيف بالق�صة القراآنية التي ت�صرد وقائع حقيقية 

ل ي�صوبها كذب اأو تلفيق)40(.
- بنية ال�صخ�صية:

ول يمكن لل�صرد القراآني اأن يكتمل في معطاه الق�ص�صي، اأو يفر�ص 
نف�صه بكثافة دون اأن نتحدث عن ال�صخ�صية، وما توؤديه من اأدوار مهمة 
تملكه  بما  ـ  اأنيطت  قد  ال�صردي  محيطها  في  فال�صخ�صية  فيه.  وفاعلة 
من �صيولة تعمل على تنامي الم�صارات المختلفة لبنية الحكي الدللية ـ 
باأداء اأدوار مهمة لها خ�صو�صيتها في لفت نظر المخاطب و�صد انتباهه 
كي ينفعل بغايات الخطاب الق�ص�صي القراآني، ومن جهة اأخرى، تحويل 
باأنواع  يمدنا  مت�صع  وخــزان  بكر،  ومنجم  ثر،  نبع  اإلــي  ال�صردي  البناء 
والجتماعية  النف�صية  ال�صنن  على  المرء  فيه  »يقف  تح�صى  ل  �صردية 

والإيمانية في الفرد والمجتمع والأمم«)41(.
ال�صخو�ص  من  عديدة  باأنواع  القراآني  الق�ص�صي  الخطاب  يمور 
القراآنية نتيجة لتنوع ال�صرد فيه، الأمر الذي ل يمكننا من اإح�صاء دقيق 
لهذا العدد الهائل لأنواع هذه ال�صخو�ص. لكن ح�صبنا هنا فقط اأن نقدم 
الب�صرية  الأرواح  فيه  تتنازع  بذاته،  قائم  عالم  »فهي  لأنواعها.  تعريفا 
اإنه عالم ملكوتي  وال�صيطانية،  والحيوانية  والجّنية  والنبوية  والمالئكية 

من ال�صعوبة تحديده كله«)42(.
البناء  طبيعة  عن  الكا�صفة  النماذج  بع�ص  لنتخاب  وقفنا  ما  واإذا 
منطق  اأن  وجدنا  القراآني  الق�ص�صي  الخطاب  في  لل�صخ�صية  الفني 
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ال�صخ�صية من خالل  بتناول  يقوم  القراآنية  الق�صة  في  ال�صردي  البناء 
الق�ص�صي ويندفع  الم�صار  و�صعها »في مواقف متجددة، بحيث يتجدد 
اإلى النمو وهذا التوجيه البنائي يدفع بال�صخ�صية اإلى الحركة الدائمة، 
ما يجعلها تتخذ م�صلكا ما  يمليه عليها الموقف اأحيانًا، واأحيانًا اأخرى 
يكون هذا التجاه نابعا من ذاتيتها هي وما تلتزم به في نف�صها اأ�صا�صًا 

من قيم واتجاهات ومبادئ واأ�صول را�صخة«)43(. 
الــقــراآنــي في  الــ�ــصــرد الق�ص�صي  ـــدع  اأب الــتــي  الــنـــــمــاذج  مــن هــذه 
�صيدنا  اهلل  خليل  �صخ�صية  رائعًا  جماليًا  اإخراجًا  واإخراجها  تج�صيدها 
اإبراهيم - عليه ال�صالم - والتي تعددت زوايا مناقبها، بما يجعلنا نق�صر 
تحديد مالمحها في بع�ص  هذه الزوايا. وقد اآثرت اأن تنبثق مالمح هذه 
مع  الحديث  كيفية  في  �صواء  الأ�صري..  محيطها  خالل  من  ال�صخ�صية 

الأب اأو الهتمام بالأ�صرة اأو معاملة البن.
تبرز مالمح النموذج الأول منها وا�صحة جلية في قول اهلل تعالي: 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  {ٹ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻڻ 
ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ 

ائ   ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ})44(.
يعتمد ال�صرد منذ بدايته على تحديد مالمح ال�صخ�صية الرئي�صة، 
وذلك بالقتراب من �صورتها ال�صيمية اأو المظهرية؛ فتم التعريف ببع�ص 
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ال�صخ�صية  وهــي  الكالم؛  تعاطيها  في  الخلقية  �صفاتها  اأو  مالمحها 
المر�صلة من عند اهلل تعالى مع �صخ�صية الأب الكافرة التي لتوؤمن باهلل 
وتحر�ص على عبادته. ف�صخ�صية �صيدنا اإبراهيم - عليه ال�صالم - تبدو 
األفاظه  فتبرز  والحلم،  الر�صى  اكتنفها  وقد  ال�صردي  الم�صهد  هذا  في 
والرفق..  والحياء  والحلم  الــوداعــة  من  �صحابة  لفتها  وقــد  وتعبيراته 
م�صوؤولة..  غير  جاهلة  حانقة  بت�صرفات  يقابله  الذي  اأبيه  مالطفة  في 

فيتوعده  ويتهدده.
ه الإن�صاني بال�صدق  في�صف ال�صرد القراآني �صيدنا اإبراهيم في �ُصموِّ
والنبوة بما يتنا�صب مع �صخ�صيته  في تعاملها بهذا اللطف في خطاب 
اإليه، وعلمه  اإلى الخير الذي هداه اهلل  اأن يهديه  دعوته لأبيه. فيحاول 
اإياه في تحبب ومودة  فيخاطبه بقوله: »يا اأََبِت«، وي�صاأله عن �صبب عبادته 
لما هو دون الإن�صان في المرتبة، بل اإلى ما هو في مرتبة اأدنى من مرتبة 

الحيوان، ل ي�صمع ول يب�صر ول يملك �صرًا ول نفعًا.
ورغم اأن الأب يقابل دعوة البن اإلى الهدى بكل جهالة وق�صاوة، فاإن 
اأبيه،  واأدبه مع  بره وعطفه  يفقد  ولم  الحليم،  اإبراهيم  يغ�صب  لم  هذا 
وذلك هو �صاأن الإيمان مع الكفر، ومع كل ذلك فال جدال ول اأذى، ول رد 
للتهديد والوعيد، بل ال�صالم وطلب الغفران من اهلل والرحمة والدعاء 

بالهدى لأبيه هو المقابل.
ر�صم  في  القراآني  الخطاب  في  الق�ص�صي  ال�صرد  اأبــدع  هكذا، 
من  غيرها  في  اأبدع  معالمها...كما  وتقريب  اإبراهيم  �صيدنا  �صخ�صية 
ال�صخ�صيات المختلفة الأبعاد وال�صفات، فراأينا كيف توافق فيها جمال 
القراآنية  الأجـــواء  �صاحة  في  ات�صقا  حتى  ال�صورة،  جمال  مع  التعبير 
فكملت  التاأثير؛  مجالت  ب�صتى  مفعمة  جــاءت  �صامية..  نبيلة  اأهدافا 
معالم هذه )ال�صخ�صية / ال�صخ�صيات( بف�صل الن�صق البديع والت�صوير 
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المعجز. وما اأوردناه من اإبداع الر�صم القراآني ل يمثل �صوى اأقل القليل 
من النماذج المتعددة التي حظيت بها بنية ال�صرد الق�ص�صي في الن�ص 

القراآني.
- الخاتمة:

البحثية  ورقــتــي  اأخــتــم  اأن  لــي  يطيب  الــتــطــواف  هــذا  نهاية  وفــي 
الكريم  القراآن  اأن  في  ل خالف  كان  اإذا  مفادها:  كبرى  بم�صاءلة  هذه 
العربية  الح�صارية  الهوية  �صاغ  الــذي  والفكري  الروحي  الف�صاء  هو 
ل  فلم  والقيمة،  بالمعنى  يرفدنا  الذي  المتدفق  النبع  وهو  الإ�صالمية، 
ننحاز اإليه ونتمركز حوله، كي ن�صتك�صف ماهيته الجمالية، ونبحث فيه 
عن اأ�ص�ص ل�صتغالت جمالية، تكون منطلقا ل�صردية عربية اإ�صالمية ذات 
م�صمون روحي متميز،  تجدد ر�صالته، وتعمل على تر�صيخ قيم الح�صن 
والجمال، حتى يفيد منها الإن�صان في بناء وتطوير ذاته معرفيا و�صلوكيا 

وذوقيا..وبخا�صة في هذا الع�صر؟

الهوام�ص

)1(  ينظر: محمد عبدالاله عبده دبور: )اأ�ص�ص بناء الق�صة من القراآن الكريم - درا�صة 
بالمنوفية،  العربية  اللغة  كلية  مخطوطة،  دكتوراه،   - عالمية  ر�صالة  ونقدية(،  اأدبية 

جامعة الأزهر 1417هـ - 1996م، �ص 24. 
دار  مالك،  بن  ر�صيد  ترجمة:  ــي(،  الأدب الن�ص  اأجــل  من  ل�صانية  )عنا�صر  مينكونو:    )2(

الحوار، �صوريا، 1986م، �ص 36. 
)3(  فاطمة الطبال بركة:)النظرية الأل�صنية عند رومان جاك�صبون(، الموؤ�ص�صة الجامعية 

للدرا�صات والن�صر والتوزيع، ط 1، بيروت 1993م، �ص 66، 67. 
للكتاب،  العامة  الم�صرية  الهيئة  القراآن(،  روائع  )البيان في  تمام ح�صان:  د.  ينظر:    )4(

جـ2، القاهرة 2000م، �ص 353. 
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القراآن  في  الق�ص�صي  ال�صرد  »خ�صائ�ص  خ�صر:  يو�صف  م�صرف  محمد  د.  ينظر:    )5(
الكريم«، مجلة: حراء، مجلة علمية ثقافية فكرية، ت�صدر كل �صهرين من تركيا، عدد6، 

يناير ـ مار�ص 2007م، �ص 57، 58.
والعلوم  الآداب  مجلة  القراآني(،  والن�ص  )الل�صانيات  عي�صى:  بن  عبدالحليم  ينظر:    )6(

الإن�صانية، عدد 5،  جامعة الأمير عبدالقادر، ق�صطنطينة ـ الجزائر 2005، �ص 292.
اإعجاز  حول  واأدبية  نقدية  درا�صة  الأدبي  )النقد  عبدالتواب:  محمد  الدين  �صالح  د.   )7(
القراآن(، دار الكتاب الحديث، الكتاب الثالث، القاهرة 1423هـ - 2003م .، �ص 108. 
)8( ينظر: محمد كاظم الظواهري: )بدائع الإ�صمار الق�ص�صي في القراآن الكريم(، دار 

ال�صابوني، ودار الهداية، ط 1، القاهرة 1412هـ - 1991م، �ص 41. 
)9( �صورة: )الأعراف، اآية: 176(. 

)10( �صورة: )هود، اآية: 120(. 
)11( �صورة: )يو�صف، اآية: 111(. 

)12( �صورة: )الأعراف، اآية: 59(. 
)13( �صورة: )الأعراف، اآية: 65(. 
)14( �صورة: )الأعراف، اآية: 73(. 
)15( �صورة: )الأعراف، اآية: 58(. 

)16( �صورة: )الأنبياء، اآية: 25(. 
)17( �صورة: )هود، اآية 100 : 103(. 

)18( �صورة: )البقرة، اآية: 259(. 
)19( �صورة: )يون�ص، اآية 98(. 

)20( �صورة: )الق�ص�ص، اآية: 78 : 80(. 
)21( �صورة: )�صباأ، اآية: 15 : 17(. 

 .)33 : )22( �صورة: )القلم، اآية: 17 
)23( �صورة: )البقرة، اآية: 251-246(. 

)24( �صورة: )�ص، الآيات: 71 : 85(. 
)25( على نحو ما نجد في ق�ص�ص اآدم عليه ال�صالم حيث هناك ال�صتباق الإعالني الذي 
يت�صدر اأكثر الآيات، كما في �صورة: )البقرة، اآية: 34(، و�صورة: )الإ�صراء، اآية:61(، 
التي   )71 )�ص،اآية:  و�صورة:   ،)116 )طه،اآية:  و�صورة:   ،)50 )الكهف،اآية:  و�صورة: 

نحن ب�صددها.
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)26(   �صورة: )الإن�صان، الآية: 5 : 11(. 
)27(   د. عبدالفتاح عثمان: )بناء الرواية - درا�صة في الرواية الم�صرية(، مكتبة ال�صباب، 

القاهرة، )بدون(، �ص 54. 
)28(   د. التهامي نقرة: )�صيكولوجية الق�صة في القراآن الكريم(، النا�صر ال�صركة التون�صية، 

ط 1، تون�ص 1974م ، �ص 504. 
)29(   وقد وردت هذه الق�صة في غير هذه ال�صورة متفاوتة الطول بين م�صاهد ق�صيرة اأو 
لمحة عابرة حوالي خم�ص ع�صرة مرة في �صور القراآن الكريم على الترتيب التالي: 
 - مريم   - الكهف   - الإ�صراء   - النحل   - يون�ص   - الأعــراف   - المائدة   - )البقرة 
القمر   - الذاريات   - الدخان   - الزخرف   - - غافر  الق�ص�ص   - النمل   - ال�صعراء 

- النازعات(.
)30(   �صورة: )الق�ص�ص، الآية: 12 ، 13(. 

)31(   الرازي: )فخر الدين محمد بن عمر التميمي(: )مفاتيح الغيب اأو التف�صير الكبير(، 
دار الكتب العلمية، ط 1، ج 24، بيروت 1421هـ - 2000م، �ص 198.

)32(   ويرجح اأنها مدينة )منف( عا�صمة الدولة الم�صرية القديمة ـ اآنذاك.
)33(   �صورة: )الق�ص�ص، اآية: 15(. 

)34(  الزمخ�صري: )اأبو القا�صم محمود بن عمرو بن اأحمد(: )الك�صاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التاأويل(، دار الكتاب العربي، ج 3، بيروت 1407هـ، �ص398. 

)35(  �صورة: )الق�ص�ص، اآية: 18، 19(. 
)36(  د. عبدالكريم الخطيب: )الق�ص�ص القراآني في منطوقه ومفهومه(، دار المعرفة، 

ط2، بيروت ـ لبنان 1395هـ  - 1995م، �ص 92. 
)37(  د. �صليمان ع�صراتي: )الخطاب القراآني... (، مرجع �صابق، �ص 147. 

)38(  �صورة: )التوبة، اآية: 25(. 
)39(  الطاهر بن عا�صور: )التحرير والتنوير. . (، مرجع �صابق، جـ 1، �ص 1831. 

يو�صف  �صورة  القراآني  الق�ص�صي  ال�صياق  المكاني في  اآمنة ع�صاب: )الحبك  ينظر:    )40(
الآداب  كلية  بوعلي،  بن  ح�صيبة  جامعة  ماج�صتير،  ـ  تخ�ص�ص  ر�صالة  اأنموذجًا(، 

واللغات، الجزائر 2006 - 2007م، �ص 69. 
)41(   د. عدنان زرزور: )القراآن ون�صو�صه(، مطبعة خالد بن وليد، دم�صق 1980م، �ص332. 
)42(  �صارف مزاري: ) م�صتويات ال�صرد الإعجازي في الق�صة القراآنية(، من�صورات اتحاد 

الكتاب العرب، دم�صق 2001م، �ص 30. 
الفن(، دار قباء  و قيم  الدين  ـ مقا�صد  يم  الكر  القراآن  )43(  محمد قطب: )الق�صة في 

للطباعة والن�صر والتوزيع، ط 1، القاهرة 2001م، �ص 48. 
 .)48 : )44( �صورة: )مريم، الآيات: 41 
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بالغة الو�سف من خالل ر�سالة:

»مفاخرات مالقة و�سال« البن اخلطيب

حممد الإدري�سي)*(

ل يرد الو�سف في الغالب م�ستقاًل بكيانه، بل يقترن بال�سرد لأداء 
والوظيفة  التزيينية،   - الجمالية  الوظيفة  قبيل  من  متعددة  وظائف 
التعبيرية، والوظيفة ال�سردية، والوظيفة الإخبارية التعليمية، والوظيفة 
الحجاجية، التي ترتد بداهة اإلى الوظيفة الحجاجية للغات الطبيعية)1(: 
»فعندما نتكلم ن�ستح�سر »عالمًا« نقدمه على اأنه واقع اأو متخيل، مثلما 
اأن فعل الكالم يفيد في جانب اآخر بناء ت�سور تنه�ض به اللغة في �سياق 
وظيفتها الو�سفية، حتى اإذا احتجنا اإلى م�ساركة ال�سامع هذا الت�سور، 
عمدنا اإلى ا�ستثارة اإح�سا�سه وتوريطه فيما نقدمه من ت�سور«)2(، فينفعل 
مع م�سمون الر�سالة ثم يتوا�سل معها في اتجاه التعديل اأو التغيير. وتجد 
الوظيفة الحجاجية للغة تبريرها في كون الحجاج اللغوي هو منطق اللغة. 
وهو المنطق الطبيعي الذي نجده في كل اللغات الب�سرية والطبيعية)3(. 

لغويا  فعال  بو�سفه  الو�سفي  الملفوظ  ف��اإن  كذلك  الأم��ر  كان  واإذا 
يتكون في الغالب من قول فعلي وفعل اإنجازي وفعل تاأثيري: »اإننا بقولنا 
ل�سيء ما نكون منجزين لفعل ما، اإننا كلما حققنا فعال كالميا في �سياق 
ا�ستعمالي معين، نكون منجزين للفعل، كاأن نخبر اأو نعد اأو نت�ساءل«)4(، 

)*( أستاذ باحث من المغرب.
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يخ�ض  ال��ذي  التاأثيري  الفعل  عن  ينفك  ل  الو�سفي  الملفوظ  اإن  ثم 
المتلقي: »فاأن نقول �سيئا ما يترتب عنه عادة اإحداث بع�ض الآثار على 

الآخرين بتعديل اأنظمتهم المعرفية وعاداتهم ال�سلوكية«)5(. 
ولئن انتظم الو�سف في حكم اأو�ستين و�سيرل، في �سياق ما يعرف 
constatif، فهو، في كثير من الأحيان،  عنده بالخطاب »الإخباري«)6(  
المتلقي على  في  التاأثير  بها  يراد  انفعالية  وجدانية  �سحنة  يخلو من  ل 
نحو اأو اآخر، كاإثارة ال�سعور الجمالي عنده، اأو التاأمل الفل�سفي، اأو دعوته 
هذا  وفي  الإ�سهارية.  الإعالنات  في  كما  الب�ساعة  اقتناء  اإلى  �سمنيا 
ال�سدد يرى اأحد الدار�سين العرب اأن الخطاب الو�سفي العاطفي يغدو 
حجاجًا لأن مفردات اللغة المعتمدة فيه ُت�ْسَحن بطاقة من لدن المتكلم 
لإثارة م�ساعر وانفعالت اإيجابية اأو �سلبية خالفًا للغة الخطاب الو�سفي 

المحايد الذي تغيب فيه الأبعاد الحجاجية)7(.
من اأجل ذلك، نفتر�ض اأن ر�سالة ابن الخطيب في »مفاخرات مالقة 
و�سال« تندرج �سمن هذا الغر�ض الحجاجي المالزم لمفردات الو�سف؛ 
في  الأندل�سية،  مالقة  مدينة  اإلى  منحازًا  حجاجيًا  خطابًا  تت�سمن  اإذ 
�سياق المفا�سلة بينها وبين مدينة �سال المغربية اعتمادًا على الخطاب 
َتْعداد  في  والمتمثلة  والنعوت،  ال�سفات  ح�سد  على  القائم  الو�سفي 
تنظيم  من  الو�سف  في  ما  فمبلغ  �سال؛  نقائ�ض  ور�سد  مالقة  ف�سائل 
عبر  فيه  والتاأثير  المخاطب  ل�ستمالة  موظفة  عنا�سره  اأن  يوؤكد  وبناء 
ح�سب   - الغالب  في  الو�سف  يظل  اإذ  محكمة؛  تخاطبية  ا�ستراتيجية 
 ،)Conative( وتاأثيريًا   ،)Persuatif( اإقناعيًا  ن�سًا   - هامون  فيليب 
اإلى  ت�سبه  الو�سفية  الملفوظات  اإن  حيث   ،)argumentatif( وحجاجيًا 
في  الو�سف  عدَّ  ذلك  لأجل   .)Syllogisme( المنطقي)8(  القيا�ض  حد 
ويوؤثر  الواقع  ُيْقِنع بحجة  والإقناع،  التاأثير  اأ�ساليب  �سياقات معينة »من 
بما فيه من ت�سويق«)9(. ولم يفت جون مي�سيل اآدم التاأكيد في بع�ض من 
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التي  القرابة  اآ�سرة  عن  كا�سفًا  للو�سف،  الحجاجي  البعد  على  اأعماله 
اأعماله من خالل تحليل مقاطع و�سفية  تجمع بينهما، مبرزًا  ذلك في 

ترتكز في م�سمونها على  بالغة الدعاية والإ�سهار)10(. 
والمالحظ اأن ن�ض المفاخرات ورد في كتاب ابن الخطيب: »ريحانة 
الكتاب ونجعة المنتاب« �سمن المقامات التي �سنعها الموؤلف. ويبدو اأنه 
لي�ض لها من مقومات المقامة الهمذانية والحريرية مثاًل اإل ال�سم فقط؛ 
والكدية،  وال�سفر،  والبطل،  الراوية،  اإلى  الن�سي  بنائها  افتقدت في  اإذ 
اأي�سًا  فيها  �ساعت  التي  الر�سائل،  اأ�سلوب  اإلى  اأقرب  وغدت  والتعرف، 
المح�سنات البديعية. ولعل هذا راجع اإلى تطور فن المقامة في ال�سرق 
والغرب لت�سبح كلمة مقامة تدل على »كل تمرين بالغي في نثر م�سجوع 

مطعم بال�سعر اأوًل، وم�ستوحى من اأي باعث«)11(. 
ل�سان  »م�ساهدات  كتاب  في  الوارد  الن�ض  على  اعتمادنا  كان  ولما 
هذا  �ساق  الذي  العبادي،  مختار  اأحمد  ل�ساحبه  الخطيب«،  بن  الدين 
عن  نعدل  فاإننا  الخطيب،  اب��ن  اأن�ساأها  التي  الر�سائل  �سمن  الن�ض 
الأن�ساق  الأم��ر  هذا  يجافي  ول  ر�سالة.  ها  عدِّ ل�سالح  مقامة  ت�سميتها 
الثقافية واأو�ساع التخاطب والتلفظ التي تن�سوي �سمنها اأجنا�ض القول 
لدى القدامى الذين تك�سف من اإبداعاتهم اأن م�سطلح التر�سل اأ�سحى 
ال اأجنا�ض اأدبية عدة، وفي ذلك يرى �سالح بن رم�سان اأن: »القدامى  حمَّ
و�سعوا م�سطلح التر�سل في اإطار ت�سنيف مجالت الأدب، واأنه م�سطلح 
التوا�سل  اأو�ساع  ت�سنيف  اإل��ى  الأجنا�سي  الت�سنيف  ا�ستعماله  يجاوز 

الأ�سا�سية«)12(. 
على  فتحيل  الن�ض  هذا  في  الو�سف  بها  و�سمنا  التي  البالغة  اأما 
الغر�ض وحده ل يخت�سر  اأن  اإل  الن�ض،  اأ�سلوب  المهيمن على  الحجاج 
و�سياقه:  الن�ض  بجن�ض  المرتبط  ال��ع��ام  بعدها  ف��ي  البالغة  مفهوم 
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»فالبالغة على نحو عام هو الف�ساء الخطابي الرحب الذي تت�سكل منه 
الأ�سلوب  في  اأو  العبارة  فن  في  البالغة  نح�سر  فال  الن�سو�ض،  مطلق 
ت�ستمد  نوعية  بالغة  اإنها  الحجاجي.  الغر�ض  في  كذلك  نح�سرها  ول 

اأ�سولها من ارتباطها بجن�ض الن�ض و�سياقه«)13(.

1 - خطبة الن�ص اأو اال�ستهالل: 
تبداأ الر�سالة بذكر دواعي المفاخرات بينهما، وهو النزول اإلى طلب 
مخاطب لم يذكر ا�سمه ول اأتى على ذكر وظيفته في المقام التخاطبي 
عد  ال�سَّ ع���وارف  اهلل  ف��ك  ع��رَّ »�ساألتني  اإل��ي��ه  اأوم���اأ  ب��ل  الن�ض،  ه��ذا  ف��ي 
المقيم، وحملني واإياك على ال�سراط الم�ستقيم، المفا�سلة بين مالقة 
و�سال«)14(. ويبدو اأن الوا�سف قد خيب اأفق انتظار القارئ عندما اأوهمه 
- انطالقًا من العنوان - بوجود مفاخرة بين طرفين اأو اأكثر، حتى اإذا 
جاوز ذلك اإلى الملفوظ الأول لفاتحة الن�ض، األفى وجود �سائٍل �سمني 
ومجيب، على غير ما هو معهود في البناء الفني لن�سو�ض المفاخرات 
اأنه  على  قدمه  مخ�سو�ض  م�ستِمع  هو  المخاطب  وه��ذا  والمنافرات. 
اأن ر�سيت  نتائجه»بعد  اأنى كانت  الوا�سف، وم�سلِّم به،  را�ض عن حكم 
اإ�سارة  ذلك  وفي  ما�سيًا«)15(.  �سيفا  الخطة  وبف�سلي  قا�سيًا،  بحكمي 
ة« التي  اإلى ا�ست�سالمه، ومفعوليته، ل فاعليته، ُت�ْنِبئ بذلك لفظة »الُخطَّ

هة م�سار المفاخرة.  تختزن حمولت دللية ُمَوجِّ
والحال اأن الخطة هنا من و�سع المخاِطب الوا�سف، ولي�ض من و�سع 
الم�ستمع الذي لي�ض له من دور اإل ال�ستماع وال�سوؤال، بدعوى اأن الوا�سف 
»لخت�سا�سي  جغرافيتهما:  وَخَبر  اأعمالهما  خ  ودوَّ المدينتين  في  اأقام 
اأثر  »تْرَكه من  وا�سعًا  للعين«)16(،  الأَثر  فيهما  وَتْركي  البلدين،  ب�سكنى 
للعين« المب�سرة بالبلدين في درجة اأعلى من درجات ال�سلم الحجاجي 
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بعد حجة اخت�سا�سه ب�سكنى البلدين، وا�ساًل بينهما بالرابط الحجاجي 
»واو العطف« وم�سدرا اإياهما برابط اآخر هو »لم التعليل«. 

واإذا كانت المعرفة عموما ُت�ْستَقى من م�سدرين رئي�سين هما الخبر 
مطمئنة  تركن  النف�ض  لأن  العيان،  يحوزها  الأف�سلية  اأن  اإل  والعيان، 
اإليه، ولذلك فاإن الخت�سا�ض بال�سكنى في هذا المقام يتجاوز من حيث 
ال�سدق والوثوق العيان. من اأجل ذلك ي�سبح ابن الخطيب - بمقت�سى 
ا�ستراتيجية الخطاب التي اأر�ساها - الباث الأوحد الذي يدير الكالم، 
ي�ساء،  كيف  فه  لي�سرِّ التخاطبي  المقام  ه��ذا  في  بنا�سيته  ويم�سك 
العارف  باإحالله محلَّ  المتكلم  �ساأن  »فالإعالء من  يبتغيه:  ول�سالح ما 
المتيقن يك�سب الخطاب م�سداقية ونجاعة ويحمل على المخاَطب على 

ت�سديق ما جاء به«)17(. 
ومتى ا�ستوثق الوا�سف من حال �سامعه الم�ست�سلم له، واجهه بحجة 
رًا  اأنزلها منزلة القاعدة التي هي من مقت�سيات العقل الطبيعي، م�سدِّ
اإياها بالرابط الحجاجي »على اأن« التي تفيد التف�سير والتوكيد. ومفاد 
تلك الحجة »اأن التف�سيل يقع بين ما ت�ساكل وتقارب، اأو ت�ساكل وتنا�سب، 
ا�ض، وقرد  �سنا�ض، والمِلك والخنَّ واإل فمتى يقع التف�سيل بين النا�ض والنِّ
اأمثالها  على  يكون  �سال  ل  ف�سْ فاإن  ولذلك  الِكنا�ض«)18(.  وَظْبي  الجبال 
ونظرائها من بالد المغرب. ومن هنا يمكن للقارئ اأن ي�ستنتج اأنه ل يمكن 
ل�سال اأن تف�سل على مالقة لأنها »لي�ست من نظرائها ول من اأمثالها«، كما 
نف�سه  يبرئ  اأن  الوا�سف  اأراد  وكاأنما  الخطيب،  ابن  كالم  بذلك  يوحي 
من التع�سب لمالقة المدينة الأندل�سية؛ وتجد هذه ال�سيغة التخاطبية 
الذي  المبا�سر،  غير  الحجاج  باأ�سلوب  ي�سمى  اأن  يمكن  فيما  تف�سيرها 
يتراجع فيه دور المتكلم، ليف�سح المجال اأمام اللغة وا�ستثمار تر�سانتها 
البالغية والحجاجية؛ لتاأدية ما عجز عنه الأ�سلوب المبا�سر ال�ساخ�ض 
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ده  تق�سَّ اإن�سائي  اأ�سلوب  وهو  والحماية،  ْون  بال�سَّ للمدينتين  الدعوة  في 
الوا�سف للتمويه به على غايته، وا�ستدراج المخاطب اإليها، لأن المقام 
لي�ست  »فاللغة  والمفاخرة.  التخاطب  حيثيات  بحكم  تداولي  مقام  هنا 
اأداة اأو و�سيلة للتخاطب والتفاهم والتوا�سل فح�سب، واإنما هي و�سيلتنا 
للتاأثير في العالم، وتغيير ال�سلوك الإن�ساني من خالل مواقف كلية«)19(.
�ض تلك الحجة جوهر العملية التخاطبية التي عقد من اأجلها  وتلخِّ
ابن الخطيب هاته المفاخرات، وك�سف عنها ت�سريحًا ولي�ض تلميحًا منذ 
مها بمقت�سى ال�ستفهام ال�ستنكاري الم�سدر  فاتحة الكالم. بل اإنه دعَّ
بالرابط الحجاجي: »الواو« واأداة الح�سر »اإل«: »واإل فمتى يقع التف�سيل 
�سنا�ض...«. ويعد ال�ستفهام بنية حجاجّية تقوم على طرح  بين النا�ض والنِّ
الق�سية المخ�سو�سة، ثّم تقديم ما ي�سرحها ويعّللها، مثلما يعد من اأنجع 
اإذ  فعلهم؛  في  الكثير  به  يتو�سل  ما  وهو  اللغوية حجاجًا،  الأفعال  اأن��واع 
اإذا كان  م الختالف حول مو�سوع ما  اأن ي�سخِّ ال�سوؤال يمكن  »اإن طرح 
ف  يلطِّ اأن  يمكن  ما،كما  بجواب  الإق��رار  المتكلم  ي�ساطر  ل  المخاطب 
ال�سوؤال ما بين الطرفين من اختالف اإذا كان المخاطب يميل اإلى الإقرار 
ل، من  بجواب غير جواب المتكلم«)20(. والراجح اأن الوا�سف المحاّج يعوِّ
ب بما ينفي الراأي  خالل هذا ال�ستفهام، على تعجيز المخاَطب باأن يعقِّ
المطروح، ومتى ازورَّ المخاَطب، اأو عجَز عن تقديم دليل على بطالن ما 
يدعيه المخاِطب، لم ياأمن من اأن تع�سف به حجج الخ�سم، فيذعن لها 

وي�ستكين اإلى �سلطانها.  
وتنتظم بنية ال�ستفهام �سورة بالغية قائمة على التمثيل »متى يقع 
�سنا�ض...«؛ فالتمثيل قيا�ض، والقيا�ض ا�ستدلل  التف�سيل بين النا�ض والنِّ
اإلى  والإب��الغ  البيان  يتجاوز وظيفة  التمثيل هنا  فاإن  ثمة  ومن  منطقي. 
اأبدا على حد  الإن�سان  يميل بخاطر  لأنه  العقلي؛  والحتجاج  ال�ستدلل 
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تعبير ابن ر�سيق، وينت�سب كال�ساخ�ض في الدللة على المعنى)21(، الذي 
ل به لأغرا�ض ومقا�سد اأهمها الإقناع،  اأ�سحى هنا ت�سكيال ت�سويريا ُيَتو�سَّ
والدفع نحو اإنجاز الفعل. فال�ستفهام ال�ستنكاري المت�سمن للتمثيل وقع 
على التف�سيل)بوؤرة الحجاج( الذي ل ي�ستقيم، بل ي�ستحيل اأن يتم بين 
له الأمانة وبين القرد الذي م�سخه - ح�سب  الإن�سان الذي كرمه اهلل وحمَّ
المتخيل العربي الإ�سالمي -، اأو بين المِلك، رب كل �سيء ومليكه واإلهه، 
وبين الو�سوا�ض الخنا�ض؛ وهو ال�سيطان الموكل بالإن�سان. مثلما ل ي�سح 
الجبال،  والمنفلت في  الذميمة،  الخلقة  الجبال ذي  بين قرد  التف�سيل 
ال�سجر،  من  مْولِجه  في  والم�ستتر  الآ���س��رة،  العيون  ذي  الظبي  وبين 
 )l’Analogie( التمثيل  بيرلمان  اأدرج  وقد  الطرفين.  بين  ٌن  بيِّ والفرق 
فيما  الواقع)22(.  لبنية  الموؤ�س�ض  الت�سال  على  القائمة  الحجج  �سمن 
بين حالتين  الم�سابهة  تقوم على  المثل »حجة  اأن  العمري،  يرى محمد 
في مقدمتهما، ويراد ا�ستنتاج نهاية اإحداهما بالنظر اإلى مماثلتها«)23(.  
في  التمثيل  اأهمية  عن  الحديث  الجرجاني،  عبدالقاهر  يغفل  ولم 
اأنه  في  ت�سك  »وهل  قائاًل:  النف�ض  في  وتاأثيره  الفنية،  ال�سورة  ت�سكيل 
بين  ما  بعد  لك  المتباينين حتى يخت�سر  تاأليف  ال�ّسحر في  يعمل عمل 
التئام  والمعرق...ويريك  الم�سئم  بين  ما  ويجمع  والمغرب،  الم�سرق 
والنار  والماء  مجموعين،  الموت  بعد  بالحياة  فياأتيك  الأ�سداد،  عين 
 ، لأعدائه  موت  لأوليائه،  حياة  هو   : الممدوح  في  يقال  كما  مجتمعين، 
ويجعل ال�سيء من جهة ماء، ومن  جهة اأخرى نارًا«)24(. ولو اأن الوا�سف 
احتج لدعواه بغير هذا الحجاج البياني، وخرج بكالمه غير هذا المخرج 
الذي يقت�سي ريا�سة الذهن والخاطر، لم يكن لكالمه هذا الرونق، ولم 
اإلى  يكن  ولم  القارئ،  ذهن  في  والر�سوخ  الإقناع  من  القدر  هذا  يحز 
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ور�سوخ  ال�ستدلل،  قوة  من  يزيد  وما  واأعمق.  اأ�سرع  الأريحية  حدوث 
تاأثيرًا  اأك�سبها  بديعي  بثوب  ُك�ِسَيْت  اأن  المخاطب،  ذه��ن  في  الحجج 
وفاعلية. وقد طغى ال�سجع)25( على هذه الخطبة، ولم يخل منه تركيب 
النا�ض/ العين(؛  البلدين/  ما�سيًا؛  �سيفًا  )قا�سيًا/  الن�ض:  في  وارد 

الن�سنا�ض؛ الخنا�ض/الكنا�ض؛  )قدرًا/ ذكرًا...(.

2 - وجوه التفا�سل بين المدينتين: 
ال�ستدللية،  المقدمات  بتلك  لغر�سه  التمهيد  بعد  المنعة:   -  1-2
واأ�سهر  ق��درًا،  اأرف��ع  »مالقة،  اأن:  مفادها  نتيجة  اإل��ى  الوا�سف  يخل�ض 
اأن  التما�سًا من  واأَْب��َع��ُد  نا�سًا،  واأك��رُم  مكانًا،  واأََع��زُّ  �ساأْنًا،  واأج��لُّ  ذك��رًا، 
ُتغاَوَل«)26(. وهي  اأْو  ُتراَجَع  اأو  ُت�ساَوَل،  اأو  ُتعاَر�َض  اأْو  اأو تطاول،  ُتفاَخَر 
نتيجة تعتمد ال�ستدلل الو�سفي القائم على الإخبار. فجملة الأو�ساف 
الم�سندة اإلى مالقة، انتظمها اأ�سلوب خبري، ت�سكل من اأ�سماء التف�سيل. 
ُل هذه ال�سيغ ال�سرفية منزلة من يمتلك ال�سلطة، جاعاًل من ذاته  وَتَتَنزَّ
المحور التقويمّي والفي�سل في الأحكام من خالل الحكم على الأ�سياء 
وت�سنيفها، اأو اإطالق الأحكام عليها، ح�سب وجهة نظره، فيتجاوز مجرد 
اإليه)27(، ثم تتعزز الحجة بالتمييز)قدرًا،  اإلى المر�سل  تبليغ محتواها 
ذكرًا، �ساأنًا، نا�سًا، التما�سًا( الذي ُيوؤَْتى به لرفع الإبهام واللتبا�ض، وبيان 
ت به مالقة. ويندرج التمييز �سمن  موا�سع الح�سن والف�سيلة التي ُخ�سَّ
غر�سها  ولأداء  »التخ�سي�ض«)28(.  بوظيفة  تقوم  التي  النحوية  ال�سيغ 
التوا�سلي والتداولي، ا�سترط لها النحاة العرب القدامى �سروطًا وقيودًا 
اأ�سلوبية منها »التقييد والتعريف والإي�ساح«)29(، على نحو ما يراد من 
اأفلح،  قد  الوا�سف  اأن  نجد  اأجل ذلك  اأغرا�ض. من  تاأديته من  التمييز 
تلك  اإب��راز  في  بالتمييز  المتبوعة  التف�سيل  لأ�سماء  توظيفه  خالل  من 



محمد اإلدريسي
20

14
بر 

تو
ك

- أ
هـ 

14
35

ة 
ج

حل
و ا

، ذ
 3

8 
دد

لع
ا

171

جـــــذور

المحا�سن والف�سائل، والإيهام بمطابقتها للواقع والتاريخ. ولما كان هذا 
هو حال مالقة، فاإنها بال�ستتباع اأْبعُد مرامًا من مطاولتها اأو مفاخرتها، 

اأو ما �ساكل ذلك من مفردات الم�ساهاة والمناف�سة.
وطاقتها  التخاطبية  ا�ستراتيجيته  ف��ي  ارت���اب  ال��وا���س��ف  وك���اأن 
مالقة،لم  تف�سيل  في  ا�ستدللت وحجج  �ساقه من  ما  اأن  اأو  الإقناعية، 
ي  ويقوِّ ا�ستدللته  د  يجوِّ فطفق  بمق�سده،  المخاطب  لإقناع  كافية  تكن 
حججه ثانية، واعدًا اإياه باإ�سابة غر�سه وا�ستطالع جوهره وعر�سه، واأنه 
ي �ساأنتهي اإلى َغَر�سك، واأُبيِّن  لن ياأُْل جهدًا في اإقناعه وا�ستمالته: »ولكنِّ
عن  عبارة  وهي  وَعَر�سك«)30(.  جوهرك،  بين  واأُباين  ُمفتر�سك،  فرع 
مقدمة ا�ستدللية مهد لدعواه بها عبر الرابط الحجاجي »لكن«. ويندرج 
هذا النمط من الحجاج �سمن ما يعرف بالحجاج التقويمي. »والمق�سود 
بالحجاج التقويمي هو اإثبات الدعوى بال�ستناد اإلى قدرة الم�ستدل على 
اأن يجرد من نف�سه ذاتا ثانية ُينزِلها منزلة المعتر�ض على دعواه )...(، 
فاإن الم�ستدل يتعاطى لتقويم دليله باإقامة حوار حقيقيٍّ بينه وبين نف�سه، 
مراعيًا فيه كل م�ستلزماته التخاطبية من قيود توا�سلية وحدود تعاملية، 

حتى كاأنه عين الم�ستدل له في العترا�ض على نف�سه«)31(.
ول���ع���ل ال���وا����س���ف ف���ي ا���س��ت��ع��م��ال��ه ل���س��ط��الح��ات ال��م��ت��ك��ل��م��ي��ن 
والفال�سفة)جوهر/عر�ض( دليل على منطلقاته الحجاجية، التي تروم 
ا�ستمالة المخاطب وحمله على الإذعان والت�سليم بم�سمون الحجاج، على 
الإم�ساك  اأو  اإنجازه  المطلوب  العمل  المخاطب على  يحمل  الذي  النحو 
عنه. وتح�سيل ذلك الوعد الذي وعد به المخاطب نتيجة يف�سح عنها 
البديهيات  على  يحيل  اإخباريًا  م�سلكًا  الوا�سف  فيه  �سلك  تقريري  قول 
التي ي�سترك فيها عامة النا�ض؛ �سغارهم وكبارهم، وموؤداها اأن: »الأمور 
ُل بها الُبْلَدان، وتتفاخر منها به الأَخوان، وتعرفه حتى الولئد  التي َتَتفا�سَ
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ْنَعة والم�ساكن والح�سارة  ْنعة والُبْقَعة وال�سُّ والولدان، هي: »المَنَعة وال�سَّ
منحى  ذلك  بكالمه  الوا�سف  وينحو  �سارة«)32(.  والنَّ والإثارة  والعمارة 
ما  �سمن  تنت�سب  حيث  بيرلمان،  عنها  تحدث  التي  الحجاج  مقدمات 
كبيرهم  النا�ض  فيها  ي�سترك  التي   )Les faits( بالوقائع)33(  ي�سميه 

و�سغيرهم. 
معايير  بو�سفها  الخطيب،  ابن  و�سعها  التي  الوجوه  تلك  اأن  ويبدو 
ارت�ساها  التي  الخطة  تلك  مح�سلة  هي  البلدان)34(،  بها  تتفا�سل 
مخاَطَبه، وغدت بمثابة عقد مبرم بين المَتَخاِطَبْين. لكن ال�سلطة واإدارة 
الكالم تظل بيد من و�سعها، ولي�ض بيد من َقِبل بها دون اأن يعرف كنهها 

وُبنوَدها، التي لم ترد اإل في اآخر ن�ض الخطبة من المفاخرات. 
وما اإن يح�سر الوا�سف اأطروحته )تف�سيل مالقة على �سال(، ويحتج 
وبيان مدلولتها  تف�سيلها  ي�سرع في  َدها، حتى  التي عدَّ الوجوه  لها من 
ي  ب�سكل متدرج. والم�ستقرئ لن�ض المفاخرات يالحظ وجود تفاوت كمِّ
ى ذلك في كونه اأ�سفى  بين الأو�ساف الم�سندة اإلى كال المدينتين. تبدَّ
على  عديدة،  اأ�سطر  �سمن  مبثوثة  ع��دة  اإيجابية  اأو�سافًا  مالقة  على 
ح�ساب ما اأ�سنده اإلى �سال من �سفات قْدِحية وم�سينة في اأ�سطر قليلة، 
وكاأن مالقة ا�ستغرقته، واأخملت ذكر �سال التي لم تحز من ال�سفات اإل 

ل عن مالقة، وت�سامت عنه.  ما َف�سُ
ر  واأولى تلك الوجوه التي تتفا�سل بها البلدان هي المنعة التي �سدَّ
فلمالقة حر�سها  المَنَعة  »اأما  قائاًل:  المفاخرات  الخطيب ن�ض  ابن  بها 
َبُتها فاْقَتعدْت الجبَل كر�سيًّا،  ُة المتناع. اأما ق�سَ ُل الرتفاع، ومزيَّ اهلل ف�سْ
وِعفْت اأ�سواُرها واأقواُرها، و�سما ب�سَنام  ا، بعد اأن �سُ ورفعها اهلل مكانًا عليَّ
َنْت  الجبِل المبارك مناُرها، وقُرَبْت اأبراُجها، و�سوِعدْت اأدراُجها، وُح�سِّ
َز جناُبها، ودار بَبلِدها ال�سوُر والُج�سور، والخْندُق المحفور،  اأْبواُبها، وُعزِّ
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بَمهاَرِة  �ساهدٌة،  بال�سفاِئح  المْغ�ساة  واأبوابها  بذاتها،  مدائُن  اُته  َفَقَلُهرَّ
باَح �ِسْرباًل، اأو غا�ست  ُبَناتها، وِهَمُم اأمرائها وُولتها، كاأنها لِب�َسْت ال�سَّ
ِقيَّة، واأداَر بها من  في نهر الَفْلِق بهاًء وجماًل، اأِمَنْت من جهِة البْحِر التَّ
ُلوقيَّة، ل تِجُد العيُن بها عْوَرًة ُتتََّقى، ول َثْلمًا منُه  جهِة البرِّ الَحفيِر وال�سُّ
اللَّذين كلُّ واحٍد منُهما مدينة حافلٌة وعقيلة في  يِن  الرْب�سَ اإلَى  ُيْرَتَقي، 

ُحلى المحا�ِسِن رافلٌة«)35(.
المقام  الذي يفيد في هذا  »اأما«  اإذا برابط حجاجي:  الن�ض  يبداأ 
ال�سرط والتف�سيل، وجوابه يكون اأبدًا مقترنا بالفاء: »اأما المَنَعة فلمالقة 
َبُتها فاْقَتعدْت الجبَل  ُة المتناع، اأما ق�سَ ُل الرتفاع، ومزيَّ حر�سها اهلل ف�سْ
ا«)36(. ولعل توظيف الوا�سف لتلك ال�سيغة  كر�سيًّا، ورفعها اهلل مكانًا عليَّ
ا( دليل على نزوعه ال�سديد نحو اإقناع مخاطبه باأو�ساف  الأ�سلوبية )اأمَّ
جهد في انتقائها، و�سقلها باألوان البديع؛ لذلك لم يترك في هذا الن�ض 
اإل  والم�سيَّد،  الطبيعي  ب�سقيه  والتح�سين،  المتناع  معاني  من  �سيئًا 
ا�ستوفاه واأربى عليه، م�ستطردًا كعادته، ومبالغًا في الو�سف، على نحو 
اة اأو الأبراج مدائن قائمة بذاتها. ولعل هذا الأ�سلوب الو�سفي  جعل القهرَّ
ي�ست�سعره  انفعاليًا  �سدى  تمثل  اإذ  الوا�سف؛  ق�سدها  مبالغة  عن  ي�سف 
الوا�سف في نف�سه، وتتحرك به م�ساعره وعواطفه، فيعمد اإلى اإثارته في 
مالقة،  تف�سيل  نحو  الظاهر  نزوعه  مع  ان�سجامًا  وفكره،  المتلقي  نف�ض 
اأبلغها  البيانية  الأ�ساليب  ومن  اأرق��اه��ا،  الف�سائل  من  لها  ح�سد  التي 
عليها  بل عطف  المنعة،  عنا�سر  با�ستدعاء  يكتف  لم  اإنه  بل  واأفخمها. 
فجاءت  قلعتها،  اأب��واب  على  ُطبعت  التي  ْمنمات  والنَّ الزخارف  �سروب 
تحكي َفَلق ال�سباح اإ�سراقا وبهاء. ولم ترد هاته ال�سورة الفنية - فيما 
التاأكيد  �سياق  في  جاءت  ما  بقدر  والزخرف،  التزيين  لغر�ض   - اأزعم 
الذين  واأهلها  المدينة،  ُخلَّ�ض  من  هم  الذين  القلعة،  ُبناِة  مهارة  على 

امتدحهم ابن الخطيب.
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معاني  من  القدر  ه��ذا  مالقة  اأك�سب  قد  الخطيب  اب��ن  ك��ان  ولئن 
التح�سين، فاإنه جرد �سال منها، غامزا من حالها، وثالبا بناَءها: »و�سال، 
كما علمت، �سوٌر حقيٌر وَقْور اإلى التْنجيد والت�سييد فقيٌر، اآطاٌم خاملٌة، 
مْنت�سلٌة،  الح�سانة  دْعوى  وِمن  متَّ�سلٌة،  بالبلد  وق�سبَتها  اآملٌة،  وِم  وللرُّ
ُد ل �ساتَر تحميه، والماُء بها  ة ت�قيه، وبابها تْق�سِ �سورها مفَرٌد، ل �سلوقيَّ
معُدوٌم، ولي�ض له ُجبٌّ معلوٌم، ول بيٌر بالعذوبة مو�سوٌم، وفي عهد قريب 
ام�ض، ولم تردُّ َيد لِم�ض، من غير َمْنَجنيق  وم في اليوم ال�سَّ ا�ستباحتها الرُّ
َب، ِقلَّة �ِسالٍح وعدم فالٍح، وُخمول �سوٍر،  ب، ول تاَج ُمْلك عليه ُع�سِ ُن�سِ

واختالل اأموٍر«)37(.
على  ح��اف��ظ  الخطيب  اب��ن  اأن  الت�سوير  ه��ذا  م��ن  ي��ب��دو  وال���ذي 
الخ�سائ�ض والف�سائل نف�سها وقابلها بنقي�سها؛ تلك التي عدمتها �سال. 
اإنه اختزل مدينة �سال، بما حوته من عمران واأفراد في �سور حقير  بل 
و�سياج مفتقر اإلى الإحكام والت�سييد، م�ساويًا بينها وبين تلك النقائ�ض 
في القيمة، ويك�سف ذلك عن النظرة الدونية التي اأحاط بها ابن الخطيب 
مدينة �سال التي غابت عنها اأ�سبات المنعة، مثلما ك�سفت عن ذلك دللة 
التقديم والتاأخير الموظف من قبل الوا�سف في هذا التركيب: »وَقْور اإلى 
التْنجيد والت�سييد فقيٌر«؛ اإذ اإنه قدم �سبه الجملة: الجار والمجرور على 
خبر المبتداأ َقْور، وين�سرف هذا التقديم وال�تاأخير للدللة على العناية 

والهتمام)38(  التي خ�ض بها الوا�سف جانب الت�سييد والمنعة.
المنعة والتح�سين، يف�سي حتمًا  اأ�سباب  اأجل ذلك فاإن غياب  من 
باأهل  التعري�ض  في  الخطيب  ابن  يتردد  ل  لذلك  �سال.  ا�ستباحة  اإل��ى 
المدينة الذين قعدت بهم الهمة عن تح�سين المدينه ورد هجوم العدو؛ 
ب« والأو�ساف  ب، ُع�سِ ذلك ما ت�سي به جملة من الأفعال: »لم ترد، ُن�سِ
الإ�سنادية النكرة: »اليوم ال�سام�ض، قلة �سالح، عدم فالح، خمول �سور، 
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اختالل اأمور«، وقد وردت مجمل الأو�ساف نكرة اإمعانا من الوا�سف في 
هم)39(. �سِ الغمز من اأهل �سال وَتَنقُّ

التخاطبية  ا�ستراتيجيته  في  الخطيب  ابن  ي�ستر�سل  ال�سنعة:   -  2-2
وو�سف  لمنعتها  الحتجاج  م��ن   انتهى  اإذا  حتى  لمالقة،  المنحازة 
للتفاخر،  الموجبة  الوجوه  من  الثاني  للوجه  انتقل  امتناعها،  اأ�سباب 
ل�سانه في هذه  ال��دوران على  كثير  تعبيرًا جدليًا  ال�سنعة، موظفًا  وهي 
المفاخرات، ومطرد ال�ستعمال في خطاب المناظرات الدينية والعقدية: 
ها  وجالَّ ال�سنعة«)40(.  قيم  اإلى  فلنرجع  المنعة،  دعوى  �سقطت  »ومنذ 
في قوله: »مالقة، حر�سها اهلل، طراز الديباج المذهب، ومعدن �سنائع 
ر  اإلى الأقطار، وِمْق�سَ الجلد المنتخب، ومذهب الفخار المجلوب منها 
الثياب،  �سنائع  و�سنع  الم�سروب،  �ست  الدِّ وم�سرب  الم�ْسدود،  المَتاع 
ومحج التجار اإلى الإياب لأفعام العياب، ب�سهادة الح�ض والجن والإن�ض، 
ل عليها،  ُد اإليها اأو ُيَعوَّ ول ينكر طلوع ال�سم�ض. واأي �سناعة في �سال، ُيْق�سَ

ل بها في عيد«)41(. اأو يطرُف بها قطر بعيد، اأو ُيَتَجمَّ
ولئن كان الوا�سف، في خطبة المفاخرات، قد دعا للمدينتين معا 
ون والحماية، على �سبيل اإبداء الحياد اأو ادعائه، فاإنه هاهنا خ�ض  بال�سَّ
به فقط مدينة مالقة، مما ين�سف ادعاءه ويك�سف تع�سبه. ثم ي�سرع في 
تعداد ما ت�ستهر به مالقة من منتوجات و�سنائع، بل اإنه توخى المطابقة 
والمبالغة،  الإغراق  �سبيل  على  والمنتوجات،  ال�سنائع  تلك  وبين  بينها 

قاطعا على المخاطب �سبل ال�سك والريبة. 
ول يكف ابن الخطيب، عن الحتجاج لمالقة و�سهرتها بين التجار 
وال�سهود:  والغيب  الح�ض  عوالم  بها  �سلمت  والتي  الأ�سقاع،  جميع  في 
ُيْنَكر  ول  والإن�ض،  والجن  الح�ض  ب�سهادة  الإي��اب،  اإل��ى  التجار  »ومحج 
طلوع ال�سم�ض«)42(. وتختزن العبارة الأولى طاقة حجاجية كبيرة، كون 
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وتتعا�سد هذه  الوجود.  في  الممكنة  بالعوالم  ومحيطة  ال�سهادة جامعة 
الحجة مع الكناية المعطوفة عليها: »ول ينكر طلوع ال�سم�ض«)43(، اإمعانًا 
وقد  والقتناع.  الإذعان  المخاطب وحمله على  اإفحام  الوا�سف في  من 
ا�ستفهام  �سيغة  في  ب�سال  ال�سناعة  عن  للحديث  الوا�سف  التفات  جاء 
ل عليها اأو يطرف بها  ُد اإليها اأو ُيَعوَّ اإنكاري: »واأي �سناعة في �سال ُيْق�سَ
قطر بعيد، اأو يتجمل بها في عيد«، الغر�ض منه ال�سخرية والتعري�ض ب�سال 
التي تعطلت بها ال�سناعة، اأو عدمتها كما توحي بذلك الأفعال المبنية 
د،  )ُيْق�سَ ة  المتدرجِّ الإنجازية  طاقتها  ح�سب  تباعًا،  الواردة  للمجهول 
ل(. ولعل توظيف الأفعال المبنية للمجهول في �سياق  ل، ُيطَرف، ُيَتَجمَّ ُيعوَّ
المفاخرة والتعري�ض بالخ�سم، يوؤدي وظيفة حجاجية تقوم اأ�سا�سًا على 
حجاب  وراء  من  عليها  والت�ستر  لمواقفه،  المتكلم  اأو  المخاطب  اإخفاء 
ال�ستفهام  ال�سيغة مع  وتتعا�سد هذه  للمجهول.  البناء  ماثل في �سيغة 
وذلك عندما  عليه،  واأقوى حجة  اإليه،  للمر�سل  اإقناعًا  اأ�سد  يغدو  الذي 
، حتى ت�كاد  يكون ق�سد المر�سل غير مبا�سر)44(. فتْقَوى الحجة وت�ستدُّ

تع�سف بكل ما بقي من اأثر ال�سك لدى المَخاَطب.
2-3 - البقعة: وهي الوجه الثالث من وجوه التفاخر التي اأوجبت الف�سل 
بالزمة  مقترنة  الخطيب  اب��ن  جعلها  حيت  �سال؛  ح�ساب  على  لمالقة 
البقعة«)45(.  مزية  اإلى  فلنرجع  ال�سنعة،  مزية  �سقطت  »ومنذ  جدلية 
ويراد بالبقعة بقية »خ�سائ�ض الموقع الجغرافي بعد الح�سانة، ولي�ض 
المراد  بها خ�سوبة الأر�ض فقط، بل كل ميزات الموقع الجغرافي«)46(. 
اإل��ى  الوا�سف  لجاأ  المزية،  بتلك  لمالقة  الحتجاج  �سبيل  وف��ي 
به.  المخاطب  واإقناع  اإبالغه،  المراد  للمعنى  مالءمة  الأكثر  التراكيب 
اأو  فيه  ُموؤَثرًا  بالمقام  متاأثرًا  والإن�سائي(  )الخبري  ب�سقيه  والتركيب 
ُيْنِتُج الدللة ويعمل في معاني الجملة ح�سب  اإذ  اإلى التاأثير فيه؛  ي�سعى 
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المقام، خا�سة واأن ظروف التلفظ والوقائع التداولية تتدخل بدورها في 
عملية الفهم والإفهام.

فاإن  ذل��ك،  لأج��ل  ال�سدد.  ه��ذا  في  الجمل  عمدة  ي�سكل  فالخبر 
قوله: »خ�ضَّ اهلل مالقة بما افترق في �سواها، ون�سر بها المحا�سن التي 
َطها وو�سع دللتها فيما اأعقب  طواها«، يختزل جملة الأو�ساف التي مطَّ
ذلك، ولك اأن تنظر اإلى الإ�سناد الخبري في الجملة الأولى؛ حيث اأ�سند 
الوا�سف فعل الخت�سا�ض اإلى لفظ الجاللة)اهلل( لقد�سيته، والغر�ض 
منه الدللة على َقْطعية حجته بتف�سيل مالقة التي جمعت ما افترق في 
و)ن�سر/ افترق(،  )خ�ض/  فعلي:  بين  المقابلة  اإلى  انظر  ثم  �سواها، 
الأو�ساف  اإليه مفارق لالآخر في  اإذ يحيل كل منها على م�سند  طوى(؛ 
والمقومات الح�سارية. وتختزن هذه المقابلة طاقة حجاجية تف�سي اإلى 
نتائج تطابق مقا�سد الوا�سف الذي ل يبغي التوقف، بفعله اللغوي، عند 
« المنا�سب  اإقناع المخاطب، باختياره للفظ »َخ�ضَّ هذا الحد، بل يروم 
الذي  يوحي باأن اهلل اأوقف الف�سائل على هذا البلد دون �سواه، لينجز 
فعلين ينتميان اإلى م�ستويين مختلفين في الوقت نف�سه، هما: »الخ�سو�ض« 

و»الإقناع«.
نها في الجملتين معا،  وما اإن اأْجَمَل الوا�سف تلك المقا�سد، و�سمَّ
ب  الِخ�سْ بلد  مالقة  اأن  فذكر  والإطناب،  التف�سيل  اإلى  ا�ستطرد  حتى 
والخيرات التي تدرها عليه الأر�ض والبحر: »اإذ جمعت بين َرْمِث الرمال 
والبحر  بالعتدال،  المخ�سو�سة  الفالحة  وَق��اِم��رُة  الجبال،  وخ�سب 
العميم  وال�سيِد  والإق��الع،  للحط  مرا�سيه  المي�سرة  ال�سداع،  العديم 
حيتاٌن  وبحُرها  وب�ساتين،  ق�سوٌر  و�سهُلها  وِتيٌن،  لوٌز  جباُلها  النتفاع، 
وكفى  ال�سنين،  ا�ستبداد  عند  الُمِغلَّة  ومزارعها  حين،  كل  في  مرتزقة 
فرات  ع��ذٌب  الكبير  وواديها  المبين،  بالبرهان  �سادع  قامره  بفح�ض 

واأدواٌح مثِمرات وميدان ارتكا�ض بين بحٍر وريا�ض«)47(. 
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بعد  تف�سيرا  اعتباره  يمكن  ما  �سبيل  على  التف�سيل  هذا  ورد  وقد 
يمنحه  لما  نظرا  حجاجية،  بوظيفة  ي�سطلع  الذي  الإبهام،  اأو  الإجمال 
والت�سليم  الإذع��ان  على  يحمله  للمجمل،  و�سرح  تو�سيح  من  للمخاَطب 

بفحوى الخطاب الموجه)48(.
هكذا اأ�سحت مالقة مدينة ت�سمد في وجه ال�سنين بفعل مزارعها 
الُمِغلَّة على الدوام: »ومزارعها المِغلَّة عند ا�ستبداد ال�سنين«. وقد تكفلت 
�سيغة ا�سم الفاعل»مِغلَّة« بالدللة على ذلك. ون�سير في هذا ال�سدد اإلى 
المر�سل في خطابه  يدرجها  التي  الو�سف  »نماذج  الفاعل من  ا�سم  اأن 
التي  النتيجة  عليه  لتنبني  يريد،  ال��ذي  الحكم  اإ�سدار  لنف�سه  َغ  لي�سوِّ
يرومها«)49(. وي�ستمد ا�سم الفاعل قوته الإنجازية والحجاجية من وروده 
في مقام تداولي محوره المفاخرة اأول، ثم من اقترانه ثانيا بظرف الزمان 
اأن الوا�سف وقف عند حد  اإليه »عند ا�ستبداد ال�سنين«؛ فلو  والم�ساف 
�سيغة ا�سم الفاعل، لتقل�ست العالقة الإ�سنادية )مزارعها الُمِغلَّة( اإلى 
َلة )الإ�سافة(  مجرد الإخبار والو�سف المطلقين، اإل اأن تقييدهما بالف�سْ
جعلها تتجه نحو »التخ�سي�ض«. لأن »وظيفة الف�سلة تخ�سي�ض الإ�سناد 
اأو ما يقع في نطاقه«)50(. ولما كان معنى »التخ�سي�ض« يفيد فعال كالميًا 
بالعالقة  انعطف  ههنا  فاإنه   ،- �سحراي)51(  م�سعود  اعتقاد  ح�سب   -
اأي  على  الطريق  وقْطع  المخاطب،  اقناع  نحو  الخطاب  في  الإ�سنادية 
اعترا�ض متوقع، كون اأن هذه المزارع ل ُتِغلُّ فقط في موا�سمها وحينها، 
بالنا�ض  وَتَتعثَّر  بالقحط  البلد  اإنها تظل كذلك، حتى عندما ي�ساب  بل 
الوا�سف بذلك، بل عطف على  اأرزاُقهم وتْجذُب موا�سُمُهم. ولم يكتف 
تلك الحجة باأخرى تفيد المبالغة نحو قوله: »وكفى بفح�ض قامره �سادٌع 
بالبرهان المبين«)52(، اأي ح�سبك هذا ول تحتاج معه اإلى غيره؛ اإذ اإن 
اقتران الباء ب�� »كفى« جاء لتحقيق اإ�سافة الفعل اإلى الفاعل على �سبيل 
ال�سدع  اإ�سناد  في  يتبدى  )�سادع(؛  مجاز  الجملة  وفي  المبالغة)53(. 
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الذي هو من خ�سائ�ض الحي اإلى الجماد)فح�ض قامره(. وال�سدع كما 
َيْفُرُق بين الحّق  َدُع  جاء في الل�سان يفيد: »الف�سل؛ و�ساِدٌع: قا�ٍض َي�سْ
في  المنا�سب  اللفظ  اختيار  في  ق  وفَّ الوا�سف  اأن  ويبدو  والباطل«)54(. 
المقام المنا�سب)المفاخرة والمنافرة(، والذي ينطوي على ثراء دللي 
ذي �سبغة حجاجية. فاختيار هذا اللفظ اأو ذاك يترجم الغر�ض التداولي 
المق�سود. ثم ع�سد ا�سم الفاعل بال�سفة )ُمبين( الم�ستقة من البيان 

والإظهار. وال�سفة من »المخ�س�سات«)55(. 
ولعل هذه ال�ستراتيجيات في الإبالغ والإقناع قد تكفلت به التراكيب 

الموظفة والعاملة في اتجاه الحتجاج لمالقة بخيراتها. 
ويقابل الوا�سف تلك الف�سائل والخيرات التي خ�ض اهلل بها مالقة، 

بنقي�سها التي عدمته �سال:
مالقـــــــــــــة

- ج��م��ع��ت ب��ي��ن َرْم������ِث ال��رم��ال 
وخ�سب الجبال.

المخ�سو�سة  الفالحة  َقاِمرُة   -
بالعتدال.   

- البحر العديم ال�سداع، المي�سرة 
م��را���س��ي��ه ل��ل��ح��ط والإق�������الع، 

وال�سيِد العميم النتفاع.
- واديها الكبير عذٌب فرات.

- مزارعها المِغلَّة عند ا�ستبداد ال�سنين.
- �سهُلها ق�سوٌر وب�ساتين.

- بلد الرمال، ومراعي الِجمال.

- بطيحة ل تنجب ال�سنابل.

ب��ال��ع��ت��ب  َم���ْك���ف���وف  ب���ح���ره���ا   -
والمدارج.

- واديها ِملح المذاق، ُم�سَتَمدٌّ من الأُجاج 
فاق من الآفاق. عاق، قاطع بالرِّ الزُّ

- �سابلها مق�سور على ف�سل.
- عِدَمت المتنزهات النابهة.

�ســـــــــــــــــال
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على  المدينتين،  بين  المفا�سلة  في  اعتمد  الوا�سف  اأن  اإذن  يبدو 
�سفات، تراوحت بين الإطالق )عذب، مكفوف( والتقييد بالإ�سافة)رمث 
العديم  الِجمال،  ومراعي  الفالحة،  َق��اِم��رُة  الجبال،  خ�سب  الرمال، 
التقييد  اأو  المذاق(  ِملح  النتفاع،  العميم  مرا�سيه،  المي�سرة  ال�سداع، 
المخ�سو�سة،  ال�سنابل،  تنجب  ل  ف��رات،  النابهة،  )ال��زع��اق،  بالنعت 
التاأكيد)56( ابتغاء  وذلك  التخ�سي�ض،  �سبيل  على  العميم(،  المي�سرة، 
بالن�سيب  �سال حظيت  اأن  والحا�سل  للبلدين.  المن�سوبة  ال�سفات  على 
اإليها كما هو وا�سح في الجدول  الم�سندة  ال�سلبية  ال�سفات  الأوفر من 

المثبت اأعاله. 
ال�سجع،  على  حر�سا  الخطيب  ابن  تكلَّفها  �سفة  وهي  ْنَعة:  ال�سُّ  -  4-2
واأراد بها طائفة من المعاني والأو�ساف مثل ال�سهرة والتاريخ والأمجاد 
وقوة  الخيل  وكثرة  الجنود  وفرة  من  تقت�سيه  بما  الع�سكرية  والأهمية 
ال�سلطان، جاعال من ال�سنعة اأمرا »ل يحتمل فيه النزاع«)57(، على �سبيل 
البديهيات والم�سلمات، واإل فكيف ال�سبيل اإلى تعطيل الأب�سار عن وظيفة 
مُّ الآذان عن �سماع المركوزات في الأذهان والطباع: »ول  الإب�سار، و�سَ
التي  التعبيرية  ال�سيغة  وهذه  الأ�سماع«)58(.  وُتْطَم�ُض  الأب�ساُر  ى  ُتَغطَّ
ورائها  من  يبغي  اإنما  والتاأكيد،  العطف  �سبيل  على  الوا�سف،  اأورده��ا 
اإلى  ي�ستطرد  ثم  الوا�سف.  مقا�سد  اإلى  الإذع��ان  على  المخاطب  حمل 
تعبيرية  اإلى �سيغ  اآنفا، م�ستندًا  اإليها  اأ�سرنا  التي  الأو�ساف  تلك  تعداد 
و»غني  المعلوم«)59(  الفتح  كتب  ب��ذل��ك  »ت�سهد  قبيل:  م��ن  ج��اه��زة 
بال�سهرة عن الإعالم«)60(، و»كفاها اأنها«)61(. وهي �سيغ اأ�سلوبية تفيد 
التكثيف والإيجاز، مثلما تعد من الآليات اللغوية والبالغية في الخطاب 
اللَّْهج بف�سائل مالقة، ل يفتاأ ابن خطيب منوعا  الحجاجي. وفي حْماأة 
م�سبهًا  قوله  نحو  حينًا  بالت�سبيه  متو�ساًل  الحجاجية،  واآلياته  اأ�ساليبه 
الفروع والأغ�سان  للثغور والح�سون ب�سجرة  هياأة مالقة في احت�سانها 
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وبلد  �سام،  معقل  اإل  منها  »وما  اآخر:  حينا  الح�سر  وباأ�سلوب  الكثيرة، 
بالخيل والرجل متراٍم، وغيل حام«)62(. ول ينف�سل اأ�سلوب الح�سر عن 
الجملة المت�سمنة معنى الت�سبيه، بل يرتبط به ارتباط المعنى المجمل 

بالمعنى المف�سل.
واأما �سال فقد عدمت كل هاته الأو�ساف، واأ�سحت عاطلة من كل 
ال�سنعة  و  المزية.  هذه  من  �سال  »اأين  ال�ستفهام:  تكفل  وقد  الف�سائل، 
الوارد  الوفود«)63(  منها  تزور  والح�سون  والبنود،  الجنود   اأين  العلية، 
من  �سال  بخلو  الوا�سف  حجة  بتمرير  والتحقير  ال�ستبعاد،  �سبيل  على 
ْنعة. ثم يتبع تلك الحجة باأخرى اعتمدت اأ�سلوبًا اأو اختيارًا  مظاهر ال�سُّ
من  الحط  اتجاه  في  للملفوظ  الحجاجية  القيمة  رف��ع  بغية  تعبيريًا، 
القيمة التاريخية ل�سال: »واإن كان بع�ض الملوك ذهب اإلى اتخاذها دارًا، 
 .)64(» وا�ستيطانها من اأجل الأندل�ض قرارًا، فلقد همَّ وما اأتمَّ وطلله نمَّ
ولم يح�سل ذلك، بل ظل معلقًا، ومو�سع احتمال م�سكوك في ح�سوله: 
كونها«)65(.  في  الم�سكوك  المحتملة  المعاني  في  اإل  ت�ستعمل)اإْن(  »ول 
الحجاجية  الطاقة  ذات  القت�ساء  »عالقة  عن  ال�سرط  اأ�سلوب  ويعبر 
ة بالنتيجة المر�سودة  ل تلك الحجَّ العالية، لأنها كُكلِّ عالقة حجاجية ت�سِ
للخطاب، ولكنها تتميز عن كل عالقة باأنها تجعل الحجة تقت�سي الجواب 
اقت�ساًء والعك�ض �سحيح... ويتاأتى القت�ساء في ال�سرط من قيام الجملة 
رط  ال�سَّ بين  ال�سببي  والتعلق  التالزم  على   - ذاته  الآن  في   - ال�سرطية 

والجواب«)66(.       
ال�سخرية  نبرة من  « عن  اأتمَّ وما  »فلقد همَّ  ال�سرط:  وي�سف جواب 
ال�سافرة، قوامها فعالن لغويان متعار�سان: الإقدام الم�ستفاد من الفعل 
�سديم  وبينهما   ،» اأََتمَّ وما  »َهمَّ  بالنفي:  عنه  ر  ال�ُمَعبَّ والإحجام  المثبت، 
َرها  َق�سَ التي  الح�سارة  اأ�سباب  وانتفاء  العمران  بغياب  ي�سي  وخ��واء 
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والحلل،  بالحلي  التزين  في  تجلياتها  وح�سر  مالقة،  على  الوا�سف 
واإن�ساء الب�ساتين والق�سور والجنان، ورغد العي�ض: »ولنقل في الح�سارة 
الديباجية  والحلل  والطيب،  كالحلي  ول  المختارة،  ال�سواهد  بمقت�سى 
والجالبيب، والب�ساتين ذات المراأى العجيب، والق�سور المبتناة ب�سفوح 
الزلل،  بالعذب  الناطقة  والبرك  الظالل،  الوارفة  والجنات  الجبال، 
�سعة  على  الدالة  والأع��را���ض  الجمال،  اأفنان  في  المختالة  والمالب�ض 

الأحوال، وال�سورات المقدرات بالآلف من الأموال«)67(. 
الأو�ساف  من  طائفة  اإرك��ام  من  اأكثر  اإلى  هنا  الوا�سف  يعمد  ولم 
المطلقة والإيجابية التي تزين مالقة، حتى اإذا عمد اإلى مقارنتها ب�سال 
ها في جملة  َعِتها، وذلك بتعداد نقائ�سها التي جالَّ �سرع في الحتجاج ل�سَ
من ال�سفات ال�سلبية والقدحية التي ج�سدها عبر توظيف مطرد لل�سيغ 
ة،  الم�سبهة )رقيقة، خليعة، فقيرة، حقيرة،( واأ�سماء المفعول )منحطَّ
�سيغها  من  انطالقا  ت�سف  والتي  من�سوب(،  ل  معروف،  غير  مجلوب، 
بالوظيفة  ال�سفات  هذه  لتنه�ض  بها،  المو�سوف  المكان  و�ساعة  عن 
الت�سليم المخاَطب ب�سمور  الحجاجية، التي تروم حمل المخاَطب على 
اأ�سباب الح�سارة ب�سال، وق�سور همة اأهلها عن مطاولة نظرائهم بمالقة. 
ول يني الوا�سف قادحًا في الأرومة المغربية، ثالبًا اأ�سولها وغامزًا من 

ة البربريِة الأ�سواُت واللُّغاُت والأفعال«)68(. ِجيَّ �سجيتها: »وت�سهد بال�سَّ
بها  تتفا�سل  الح�سارة،  مظاهر  م��ن  مظهر  وه��ي  الــعــمــارة:   -  5-2
عمارتها  فاإن  ال�سفات،  في  المعلى  القدح  لمالقة  كانت  ولما  البلدان. 
والمتَّ�سقة  ة  المترا�سَّ مبانيها  بذلك  ت�سهد  وال��ف��رادة،  ال��ري��ادة  تحوز 
مْنَت�ِسَجٌة  متراكٌب،  ُمتراكٌم  ال�سور  عليه  دار  »وما  العناكب:  ن�سج  �ساق  اتِّ
مبانيه كما تفعل العناكب«)69(. وقد اآثر الوا�سف الت�سدير لهذا الو�سف 
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�ساهدها؟«)70(،  ُي��َع��ول  وع��الم  رائ��ده��ا؟  يذهب  »ف��اأي��ن  با�ستفهامين: 
»تعظيم  يعنى   - الزمخ�سري  يقول  كما   - والتعجب  التعجب.  يفيدان 
الأمر في قلوب ال�سامعين ؛ لأن التعجب ل يكون اإل من �سيء خارج عن 
واأ�سكاله«)71(، ومن �ساأن ال�ستفهام تدعيم الأو�ساف التي رام  نظائره 
ال�سفات  من  طائفة  عبر  وجاّلها  ذل��ك،  بعد  تف�سيلها  الخطيب  ابن 
الم�سندة اإلى الم�ساجد والأربا�ض والدوح وال�سكك والأ�سواق والدكاكين، 
)متراكم،  الم�سبهة:  وال�سفة  والمفعول  الفاعل  ا�سمي  بين  متراوحة 
اأثيرة(،  كثيرة،  مترا�سة،  غا�سة،  رافلة،  حافلة،  منت�سجة،  متراكب، 
الوا�سف  اأراد لها  ال�سجع الذي انتظم هذه ال�سفات، والتي  ف�سال عن 
اأن تكون اإيجابية ومترعة بالحياة والحركة، في مقابل ال�سفات الموغلة 
»بلد  �سال:  اأمكنة  على  اأ�سفاها  التي  القدحية  والنعوت  ال�سلبية  في 
وبع�سه  بالية،  ِخ��َرُب  وثلثه  خالية،  مقبرة  ثلثه  منفرق،  منقطع  منخرق 
ومعاطن  ُتْحَلب،  بقر  واأوارى  وِقال�ٌض،  ومعاِطٌن  واأْققا�ٌض،  اأْخ�سا�ٌض 
�سائمٍة ُتْجَلْب«)72(. بل اإن الوا�سف، وفي محاولة منه لإ�سكات المخاطب 
اأ�سلوب  في  المتمثلة  اليقينية)73(  الموجهات  اأحد  اإلى  لجاأ  واإفحامه، 
عن  واأْبَعُد  �سال،  مدينة  من  اأْعَمُر  ها  اأْربا�سِ من  َلَرْب�ٌض  »اأق�سم  الق�سم: 

وجود الخال مهما ُذكر الَمالأ«)74(. 
ويعد الق�سم من »اأكثر الموجهات اليقينية توجيها لالإثبات فهو اإذ 
المخاطب  على  الحجة  نف�سه  الوقت  في  ويقيم  ويوجهها  الق�سية  يثبت 
ويلزمه بها«)75(، ول ُيراد هذا الفعل الحجاجي لذاته، واإنما ُيراد لغر�ض 
عزز  وقد  الم�َُخاِطب.  بكالم  الُوثوق  على  ال�ُمَخاَطب  حمل  هو  توا�سلي 
المخاِطب هاته الق�سية بالم التوكيد المقترنة بالُمْق�َسم به )َلَرْب�ٌض من 
ها( وباأ�سماء التف�سيل )اأعمر واأبعد( التي جاءت جوابا للق�سم،  اأْربا�سِ
اإمعانا منه في اإ�سكات المخاَطب بكل ما توفره اللغة من اآليات واأدوات 

حجاجية.
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عر�ض  بل  كثيرًا،  عندها  الخطيب  ابن  يقف  لم  االإمارة)76(:   -  6-2
الم�ْسَجع  اللفظ  يعتمد  ع�امًا  ك�المًا  قائال عنها  ُمِخل،  اقت�ساب  في  لها 
ته�سر  اأن  �ساأنها  من  ونعوت،  بميزات  لف�سلها  يحتج  فلم  المعنى،  دون 
المج�از  يظ�ل  اإذ  المخاِط�ب.  دعوى  ق�بول  على  وت�ستحث�ه  بالمخاَط�ب، 
�اج  ال�وارد في كالم�ه في مو�س�ع الم�سَند )فلَمالَق�ة الق�دح الم�علَّى، والتَّ
المح�لى()77(، مفتقرًا للدلئل الملمو�سة والأقاويل الإقناعية في تعيين 
مواطن الح�ْسن والف�سيلة، عدا اأو�ساف عامة )مناهل المخت�ض؛ الخارج 
�سعيد  على  و�سال  مالقة  بين  المقارنة  معر�ض  وفي  الفح�ض(.  الأفَيح 
الفالحة، ُيعيب على �سال ارتباطها بالجالب والممون الخارجي، فال تغل 
الح�سر:  لأداة  الحجاجية  القيمة  اإلى  م�ستندا  اأقواتًا،  ول  بقاًل  اأر�سها 
كا�سب«)78(.  فالحة  من  ل  جالب،  غ��رارة  من  اإل  تاأكل  »ول  »ل...اإل«: 
اإذ نفى الحكم على غير المق�سور عليه، ثم جيء بهذا المق�سور عليه 
عليه  ويق�سره  الحكم،  فيه  ليح�سر  »اإل«  بعد  ادعاها(  التي  )الدعوى 
بالطباق  متو�سال  الأق��وات.  في  اإلى غيرها  افتقارها  به، مدعيا  ويفرده 
فمكتفية  مالقة  اأم��ا  النقي�سة.  تلك  لبيان  كا�سب(  وال�سجع)جالب/ 
اأقواتها: »ومالقة مجتزئة بنف�سها في  بذاتها وغير محتاجة لغيرها في 

الغالب، مح�سبة من �سرقيها وغربيها بطلب الطالب«)79(.
ارة: هي وجه جامع لأو�ساف عدة احتج بها ابن الخطيب  - النَّ�سَ  7-2
لمالقة، متو�سال لإثباتها بجملة من العوامل الحجاجية من قبيل اأ�سلوب 
»فمن  قائاًل:  التف�سيل،  اأ�سماء  مثل  ال�سرفية  ال�سيغ  وبع�ض  ال�سرط، 
اأْغ��َزُر غرو�سًا  ول  اأن�سُر منها جنابًا،  الأر�ض مدينٌة  في  لي�ض  اأنه  عى  ادَّ
به  اأْزَرى  ول  َدْعواه،  ْب  ُتَكذَّ لم  نهارًا،  َواأ  اأ�سْ ول  اأزهارًا  اآرج  ول  واأْعَنابًا، 

َهواه«)80(.
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المحاج جعل  الوا�سف  اأن  يبدو  اللغوية،  التراكيب  تلك  ومن خالل 
من نف�سه، حكمًا وفْي�ساًل في التفريق بين من �سقطت دعواه ومن �سَدق 
ادعاوؤه، انطالقًا من تلك ال�سلطة التي خولته اإياها الخطة التي و�سعها 
في مفتتح المفاخرة وَقِبل بها مخاَطبه، حتى اإذا اطماأن لدعواه واآن�ض من 
مخاطبه مياًل نحو الإذعان، عاجله بحجة اأخرى اعتمدت اأ�سلوب الق�سر 
وحو�ٌض  وجاِبيٌة  رو�ٌض  كلُّها  هي  »اإنما  حجاجيا:  منطلقا  التوكيد  ولفظ 
وب�ساتيٌن قد رقمتها الأنهار وترنمت بها الأطيار«)81(. ومن �ساأن األفاظ 
التوكيد مثل: »جميع« و»بع�ض« و»كل« اأن ت�سم الملفوظ بمي�سم ذاتي من 
خالل الإعالن عن ح�سور �ساحبه ح�سورًا بارزًا للعيان، وتك�سبه �سبغة 

مو�سوعية)82(.
والظاهر هنا اأن الرابط الحجاجي »اإنما« َياأِْتي اإثباتًا لما ُيْذَكر بعدها 
ل عليه المحاج: اإثباث النعوت  ونفيًا لما �سواه)83(، ولعله المعنى الذي يعوِّ
اأتبعه  وال�سفات المحمودة لمالقة ونفيها عن �سال. ومتى ا�ستقام ذلك 
الوا�سف بلفظ التوكيد »كل« المفيدة ال�ستغراق والإحاطة)84(، والمعنى 
د هذه الأو�ساف  الذي يريد الوا�سف اإقناع المخاَطب به اأن مالقة تج�سِّ
النعوت على  تلك  كل  بعينها  بل هي  وب�ساتيٌن(،  )رو�ض، جابية، حو�ٌض 

�سبيل اأن يكون ال�سيء لل�سيء على الإطالق)85(.   
البهجة  اإل��ى  داعيا  ومْطلبا  للن�سارة،  موجبة  الظالل  كانت  ولما 
والنفو�ض  رة،  مَنفِّ الظالل  ِحْلية  من  العاطلة  الأماكن  ت  ُعدَّ والح�سارة، 
�سها، قائال عنها: »و�سال  عنها من�سرفة. وقد اأْزَرى الوا�سف ب�سال وتنقَّ
بلد عديم الظالل، اأجرد التالل، اإذا ذهب زمن الربيع، والخ�سب المريع، 
�سار ه�سيما، واأ�سحى ماوؤها حميما، وانقلب الف�سل عذابا األيمًا«)86(؛ 
اإذ هيمنت النعوت ال�سلبية المج�سدة في �سيغ ال�سفة الم�سبهة )عديم، 

اأجرد، ه�سيمًا، حميمًا، األيمًا(، على التراكيب اللغوية.
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الطاقة  على  اعتمادًا  مخاَطبه،  اإق��ن��اع  في  الوا�سف  َجِهد  ولئن 
ا�ستراتيجيته  من  غمز  فاإنه  المعتمدة،  اللغوية  لالأ�ساليب  الحجاجية 
اأن  ذلك  اآية  »الهوى«؛  والم�سدر:  »ادع��ى«،  فعل  با�ستعمال  التخاطبية، 
يظل  اإن محموله  ثم  التداولي،  المقام  في هذا  ي�ستقيم  ل  الدعاء  فعل 
في حدود الدعاء والتقّول، غير مفيد معنى اليقين والإثباث. وبين فعل 
فيما  ي�ستركان  كونهما  ُوْثقى،  وو�سيَجٌة  قوية،  اآ�سرة  والهوى  الدع��اء، 

�سبيله �سبيل الظن والرجحان، ولي�ض �سبيل اليقين والتوكيد.
- الم�ساكن: ختم بها ابن الخطيب تلك الوجوه الموجبة للتفاخر،   8-2
بيد اأنه لم ي�ستطرد اإلى التف�سيل فيها، وَتْعداد �سنوفها بمالقة، مكتفيا 
»واأم��ا  المفاخرات:  ه��ذه  في  الط���راد  وكثيرة  نمطية  و�سفات  بنعوت 
الم�ساكن فح�سبك ما بمالقة من ق�سور بي�ض، وملك طويل عري�ض جنة 
ال�سقوف،  �سامية  القطوف،  دانية  جنة  من  بها  ما  اأدراك  وما  ال�سيد، 
الح�سر«)87(،  عن  ي�سذ  مما  غيرها  اإل��ى  وال�سفوف،  المزية  ظاهرة 
و»اإلى  »ح�سبك«  قبيل:  من  وتعابير  باألفاظ  ال�ستطراد  عن  م�ستعي�سا 
غيرها مما ي�سذ عن الح�سر« الموؤدية معنى الإيجاز والتكثيف، مع اعتماد 
اأ�سلوب المبالغة الماثل في قوله: »والجنات التي مالأت ال�سهل والجبل، 
وجاوزت الأمل«)88(، والراجح في راأيي اأن هاته المبالغة فر�سها تكلف 
لفر�ض  دها  تق�سَّ الوا�سف  اأن  ويبدو  اآخ��ر.  �سيء  اأي  من  اأكثر  ال�سجع، 
اأرادها لمالقة، في مقابل ذلك  التي  واإقناع مخاطبه بالأو�ساف  موقفه 
جَعل وجود الم�ساكن ب�سال متعلقًا برابط القت�ساء المعبر عنه باأ�سلوب 
ال�سرط: »اأما �سال، واإن كان بها للملك دوٌر وق�سوٌر، ولأهل الخدمة بناء 
اإن قلة الم�ساكن  اإذ  اإليه �سبيل«)89(.  م�ستور، فهو قليل، ولي�ض للجمهور 
اإليها  الو�سول  النا�ض  عامة  بمكنة  ولي�ض  للتفاخر،  مدعاة  لي�ض  ب�سال 
ي�ستويان،  وعدمها  وجودها  اأن  والنتيجة  هند�ستها،  بديع  على  للوقوف 

ولعل هذه النتيجة هي ما رام الوا�سف اإقناع مخاطبه بها. 
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احتج  فقد  ينتظر،  من  اأو  نحبه  ق�سى  ممن  بمالقة  ال�ساكن  وحتى 
ل  ُيَفا�سَ اأن  اأبعد مناًل من  له بالف�سل والمزية، ورفعه مكانا علّيًا، كونه 
بوظيفة  والتعجب  ال�سرط  اأ�سلوبا  ينه�ض  حيث  ل؛  ُيَنا�سَ اأو  يَجادل  اأو 
حجاجية: »اأما ال�ساكن ومنتقل من جناتها اإلى رو�سات الجنات، َفاأَْكِبر 
ل«)90(. وقد التزم الوا�سف المحاج  ل اأو ُيَجاَدل فيه اأو ُينا�سَ به اأن ُيفا�سَ
للمخاَطب  اإيهاما  ال�سرط،  جواب  في  للمجهول  المبني  �سيغ  با�ستعمال 
اأبدا في هاته  التحيز، ذلك الذي لم يتحقق  المو�سوعية، ونبذ  بتحري 
المفاخرات، والدليل مرة اأخرى جْعِله ال�ساكن بمالقة متقلٌِّب في مقامه 
بها ومفارقته اإياها، بين جنات اأر�سية واأخرى �سماوية، دونما ح�ساب اأو 
عقاب، وكاأن اإقامته بمالقة هي ال�سفيع له من يوم الح�ساب. وفي �سبيل 
بالتما�ض  مخاَطبه  األ��زم  واأعالمها،  مالقة  رج��ال  بف�سل  دع��واه  تعزيز 
المن�سوبة لأعالم كبار  والتراجم  التاريخ  ال�سواهد على دعواه من كتب 
اأر�سوا اأ�س�ض التاريخ والح�سارة الأندل�سية، وينبغي التنبيه على توظيف 
تلك الأعالم في �سياق التحاجج، ي�ساهم في الوظيفة الإقناعية للن�ض: 
المرتبة.  المقررة  والتواريخ  المكتتبة،  الباقية  كال�سالت  �ساهد  »ول 
فا�ْسَت�ْسِهْد ُمغرب البيان، وتاريخ ابن حيان، وتاريخ الزمان، وكتاب ابن 
الفر�سي وابن ب�سكوال، و�سلة ابن الزبير القا�سي ومن ا�ستملت عليه، 
و�سلة ابن الأبار، وتاريخ ابن ع�سكر وما فيه من اأخبار، وباِدْر بالإماطة 
عن وجه الإحاطة، ترى الأعالم �سامية، واأدواح الف�سالء نامية، واأفراد 
الرجال ي�سيق بهم رحب المجال«)91(، ولم يكتف الوا�سف بالموجهات 
على  عرج  اإنه  بل  وف�سالئها،  مالقة  اأهل  ف�سل  على  الدالة  الحجاجية 
�سبيل  »الأدواح« على  لفظ  الف�سالء  لهوؤلء  البالغي، م�ستعيرا  الحجاج 
تقوية  ابتغاء  وذلك  النماء،  �سفة  اإليه  وم�سندا  الت�سريحية،  ال�ستعارة 

الحجة، والو�سول بمقا�سده اإلى الوجهة التي يريدها. 
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وليفتاأ الوا�سف ينوع في الأ�ساليب الحجاجية؛ اإذ يتو�سل في خطابه 
ببع�ض الموجهات الحجاجية من قبيل فعل الأمر )ا�ست�سهد، بادر( وفعل 
اليقين )ترى(. واإذ تقرر اأن »اأرجح معاني الأمر كونه يجعل من التلفظ 
بال�سيغة دللة على الوجوب«)92(، اإل اأن دللته لي�ست مطلقة في الخطاب 
)الآمر()93(  المر�سل  ب�سلطة  ال�سيغة  تتواكب  اأن  لبد  اإذ  التداولي، 
المتمثلة في �سلطة المعرفة التي يمتلكها ابن الخطيب حول المدينتين، 
تن�ساف اإليها طرائق ممار�سة تلك ال�سلطة وت�سريفها، والتي جعلت من 
�سال مدينة مهملة الذكر وعاطلة من حلي الأو�ساف التي اأوَجبت الفخر 
لمالقة على �سواها: »و�سال الم�سكينة ل ترجو لِع�سرتها اإل ابن ع�سرتها، 

مهملة الذكر، والإ�سادة عاطلٌة من حلي تلك ال�سيادة«)94(.
وعلى الرغم من تحيز ابن الخطيب الوا�سح لمالقة، وتنكبه �سبيل 
المو�سوعية والحياد، اإل اأنه ل يقر بذلك، بل ي�سعى اإلى اإك�ساب خطابه 
م�سداقية مطلقة، واأن ما �ساقه من اأقاويل وحجج، تعد - في نظره -من 
فمن  ينفع.  ل  اإنكارها  ودلئ��ل  ُتْدفع،  ل  حجج  »فهذه  الم�سلمات:  قبيل 
و�سجايا  الخالف  فليوؤثر  �ساء  ومن  بالإْن�ساف،  التِّ�ساف  فليوؤْثر  �ساء 
الأخالف. فاأنا يعلم اهلل قد عَدْلُت لما َحَكْمُت، ورفعُت لما األمُت، و�َسكتُّ 
عن كثير، وجْلِب ف�سٍل اأثير، اإذا لم يحوج اإليه �سرورة الفخر، ول داعية 

القهر«)95(.
والقول  الحقيقة  امتالكه  على  وا�سحًا  الخطيب  ابن  ت�سديد  يبدو 
الف�سل فيما و�سف به المدينتين. والحال اأنه لما اأ�سحت حججه ل ُتدفع، 
المنزلتين  بين  المنزلة  اأو  للو�سطية  اإذن  مجال  فال  ينفع،  ل  واإنكارها 
اأن  فله  اأم��ره،  من  الخيرة  فللمتلقي  ذل��ك،  ا�ستقام  ومتى  خطابه.  في 
اإلى  اإلى خطاب الوا�سف، وله يكون مخالفا وداعيًا  يكون من�سفا مّياًل 
يره ولن يقدح في خطابه، مادام اأنه تحرى  الختالف. فاإن ذلك لن ُي�سِ
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ى - في اعتقاده -  الخت�سار،  العدل في حكمه. وهو في كل ما قال توخَّ
�سْئُت  »ولو  وبمقدرته:  ُمْكَنِته  في  كان  واإن  والتف�سيل،  الإكثار  ��رح  واطَّ
لجلْبُت من اأدلَّة التَّْف�سيل ما ل ُيدَفُع في َعْقده، ول �سبيَل لنْقِده، لكّن اهلل 
ال بين المْملوِك  الك، وف�سْ اأْغَنى عن ذلك، وكفى بهذه الم�سالك بيانًا لل�سَّ
د الحي والميت بُرحماه«)96(. والماِلك. واهلل ي�سمل الجميع بنعماه، ويتغمَّ
ويعود في اآخر كالمه، لل�تاأكيد على ف�سل الخطة التي انطلق منها، 
بجاللها  المزية  لمالقة  اأن  الخطة  »وف�سل  قائاًل:  به  ب��داأ  ما  مكررا 
ل ظاللها، و�سهرة رجالها،  وكمالها، وح�سن اأ�سكالها ووفور مالها، وتهدُّ
ونظائرها  اأمثالها  على  لكن  الف�سل  ول�سال  واأعمالها،  �سنائعها  وظرف 
من بالد المغرب واأ�سكالها، اإذ ل ينكر ف�سل اعتدالها واأمنها من الفتن 

واأهوالها عند زلزالها، ومدفن الملوك الكرام بجبالها«)97(.
كل  في  الإط���الق  �سبيل  على  لمالقة  بالف�سل  الحكم  انعقد  ولئن 
الوجوه التي جعلها ابن الخطيب معيارا للتفا�سل والتفاخر بين البلدان، 
الذي  »لكن«  الحجاجي  بالرابط  ومقيد  موقوف  لكنه  ف�سل  ل�سال  فاإن 
وتقييد  درج���ة،  ل�سال  والف�سل  بالمزية  ف��الإق��رار  ال���س��ت��دراك.  يفيد 
عيها  يدَّ التي  الدعوى  �سوب  حجاجيا  الأق��وى  الدرجة  هي  المزية  تلك 
اأبعد عن مطاولة  �سال  اأن  الحتجاج  تلك  وحا�سل  الوا�سف.  المخاِطب 
مالقة ومفاخرتها، واإن ُحقَّ لها التطاول فعلى اأمثالها ونظرائها من مدن 
�ض �سال،  المغرب، ولي�ض على ما هو اأعلى واأ�سمى منها. وهو بذلك يتنقَّ

ويْثُلم تاريخها. 
وجماع القول اإن الو�سف حجاج، يتبدى ذلك في الوظيفة التداولية 
بالتوجيه  اآدم  عنه  عبر  فيما  الماثلة  الو�سفية؛  اللغة  بها  تنه�ض  التي 
و�سف؛  لكل  المالزم   )Orientation argumentative( الحجاجي)98( 
فالوظيفة التوجيهية للو�سف قد تكون خفية، فُيتفطن اإليها بمجرد تركيز 
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الحجاجية  والروابط  المنتقى  المعجم  وي�سمح  الخا�سيات.  النظر على 
بالتعرف اإلى ذلك التوجيه؛ اإذ الو�سف حجة تقود اإلى نتيجة.

ا�ستخدام  خالل  من  المفاخرات  ر�سالة  في  التوجيه  هذا  ويظهر 
الوا�سف لجملة من الأو�ساف والخ�سائ�ض الم�سحونة قيِمّيًا؛ تلك التي 
زاَنت مالقة مقابل التي �ساَنت �سال وقعدت بها عن مطاولة مالقة. كما 
)لكن،  الوا�سف  قبل  من  الموظفة  الحجاجية  الروابط  تلك  في  يتبدى 
المعنى  توجيه  ق�سد  حتى...(  ال��واو،  اأن،  اإل  ال�سببة،  الفاء  اأم��ا،  اإذا، 
وا�ستق�ساء  الو�سف  ف��ي  والإي��غ��ال  الو�سف.  اإن  ث��م  الخطاب.  داخ��ل 
فيه:  الإقناع  جانب  ويقوي  وو�سوحًا،  بيانًا  يزيده  المو�سوف،  جزئيات 
وتعبر  موجبة،  قيمة  عن  ت�سف  المو�سوفات  اإلى  الم�سندة  »فال�سفات 
على  هو،  �سفة  فاإ�سناد  قيمته،  من  واإع��الء  بالمو�سوف،  اإعجاب  عن 
نحو من الأنحاء، تنزيل المو�سوف في و�سع معين، واإك�سابه �سربا من 
الح�سور، ويفتر�ض ذلك اإر�سال حكم ب�ساأنه، واإبداء موقف منه والإيماء 
اإلى طريقة مخ�سو�سة في التعامل معه، والغاية النهائية من ذلك اإثارة 
المتلقي وجعله ينفعل بما ينقله من و�سف وي�ساركه موقفه من  وجدان 

المو�سوف«)99(.   

الهوام�ص

الوظيفة  بعد  ال�سابعة  اأو  الرابعة  الوظيفة  بكونها  للغة  الحجاجية  الوظيفة  تتحدد   )1(
التاأثيرية  الإفهامية -  والوظيفة   .)Emotive - Expréssive( التعبيرية النفعالية - 
كارل  اإلى  المن�سوبة  المرجعية  اأو  التمثيلية  والوظيفة   ،)conative - impressive(
بوهلير )karl Bühler(، ثم الوظائف التي اأبرزها جاكب�سون مثل وظيفة ما وراء اللغة 
 )Fonction Phatique( النتباهية  والوظيفة   )Fonction Métalinguistique(

والوظيفة ال�سعرية )Fonction Poétique(. انظر:
 J-M. Adam، Les Textes : Types et Prototype، Paris، Armand Colin، 2011، p.129.
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)2( Ibid.، p. 129.

)3( انظر تف�سيل ذلك في مقال: 
           Anscombren & J-C، Ducrot Oswald. L' Argumentation dans la Langue، In: 

Langage، n°42، 1976. p. 8 et suiv

)4( O. Ducrot ،Dire et ne pas Dire، Paris، éd. Hermann، 2ème éd. 1980، p. 
112-113.

)5( Ibid.، p. 114.

)6( يقابل الخطاب »التقريري« ما ي�سميه اأو�ستين ب� »الإنجازي« انظر تف�سيل ذلك في:
           J.L.Austin، Quand dire c’est faire، tra. Fran. Paris، Seuil. 1970، p. 39،40 et 

suiv.

)7( البالغة والت�سال، جميل عبدالمجيد، دار غريب للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة، 
م�سر، 2000، �ض 118.

)8( Ph. Hamon، Introduction à l’analyse du descriptif. Op. cit.، p. 53

القديم،  العربي  الأدب  القول في ن�سو�ض  �سيا�سة  الأدب��ي: بحث في  الن�ض  )9( في بالغة 
عبداهلل البهلول، قرطاج للن�سر والتوزيع، ط 1، 2007، �ض 64.

)10( انظر كتابيه:
- J-M. Adam et A. Petijean، Le texte descriptif، op. cit.، p. 177-180

- J-M. Adam، Les textes : types et prototype، op. cit. pp. 92-94 et 129-134

)11(    مقامات ور�سائل اأندل�سية، فرناندو دي جلرانخا، ترجمة عبداللطيف عبدالعليم، دار 
الثقافة العربية، القاهرة، 1985، �ض 13.

             ويقول اإح�سان عبا�ض في ال�سياق نف�سه، حاكيًا الراأي ال�سابق: »من مجموع ما و�سلنا 
المقامة  طبيعة  عن  محددة  حقائق  يتبين  اأن  الدار�ض  ي�ستطيع  المقامات  هذه  من 
الأندل�سية. فقد انتفت من بع�سها ق�سة الكدية والحيلة المقترنة بها، واأ�سبحت �سورة 
من ر�سالة يقدمها �سخ�ض بين يدي اأمر يرجوه اأو اأمل يجب تحقيقه، كما اأن كثيرا من 
اأي�سًا  اأ�سبح و�سفًا للرحلة والتنقل في بالد الأندل�ض، وفي هذا  المقامات الأندل�سية 
�ساركت الر�سالة. وكان بع�سها يمثل التجاه النقدي اأو مواقف المنافرة والمفاخرة، 
اأو يوؤدي بع�ض المو�سوعات ال�سعرية كالغزل والمدح والهجاء. و لما التب�ست المقامة 
الخياليتين  ال�سخ�سيتين  »العقدة« وفقدت  توؤدي مهمتها، فقدت  واأ�سبحت  بالر�سالة 
فيها، واأ�سبحت على ل�سان كاتبها، واإذا لم تكن ق�سة لرحلة فقدت العنا�سر »الدرامية« 
جملة«. انظر )تاريخ الأدب الأندل�سي: ع�سر الطوائف والمرابطين، اإح�سان عبا�ض، 

دار ال�سروق، عمان/ الأردن، ط 2، 1997، �ض 247-246(.
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قراءة  )م�سروع  القديم  العربي  النثر  تطوير  في  ودوره��ا  الأدبية  الر�سائل  انظر:    )12(
�سعرية(، �سالح بن رم�سان، دار الفارابي، بيروت، ط 2، 2007، �ض 17.

مجلة  م�سبال،  محمد  للجاحظ«،  ال�سمت(  على  النطق  تف�سيل  )في  ر�سالة  »بالغة   )13(
البالغة وتحليل الخطاب، العدد 1، 2012، �ض 99.

والأندل�ض)مجموعة ر�سائل(،   المغرب  الدين بن الخطيب في بالد  ل�سان  )14( م�ساهدات 
 ،3 الإ�سكندرية،  الجامعة  �سباب  موؤ�س�سة  العبادي،  اأحمد مختار  د.  ون�سرها  جمعها 
ونجعة  الكتاب  »ريحانة  كتابه:  في  وارد  المفاخرات  ن�ض  فاإن  لالإ�سارة   .1983 �ض 
المنتاب«، تح عبداهلل عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1981، 355/2-360، اإل اأننا 
اآثرنا الم�سدر الأول على الثاني، لما يتميز به الن�ض من �سبط في اإعراب الألفاظ، 

و�سرح لما هو ُم�ْسَكٌل من اأ�سماء الأعالم والأماكن.
)15( م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 57.
)16( م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 57.

)17( »البالغة والحجاج من خالل نظرية الم�ساءلة لمي�سال ميار«، محمد القار�سي، �سمن 
اإ�سراف  اليوم،  اإلى  اأر�سطو  من  الغربية  التقاليد  في  الحجاج  نظريات  اأهم  كتاب 

حمادي �سمود، كلية الآداب، منوبة، تون�ض، 1998، �ض 399.
)18( م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 57.

الدار  ال�سرق،  اإفريقيا  قنيني،  القادر  عبد  ترجمة  اأو�ستين،  الكالم،  اأفعال  نظرية   )19(
البي�ساء، 1991، مقدمة المترجم، 6.

لمي�سال  الم�ساءلة  نظرية  خالل  من  والحجاج  »البالغة  في:  القار�سي  محمد  ذكره   )20(
ميار«، �ض 399.
)21( العمدة، 478/1.

)22( Ch. Perelman et Tyteca ،Traité de l’argumentation، p. 500.

)23( في بالغة الخطاب الإقناعي ، محمد العمري، اأفريقيا ال�سرق، 2002، �ض 82.
)24( اأ�سرار البالغة، �ض 132. 

)25(   يرى �سالح بن رم�سان »اأن المفاخرة اتخذت في ر�سائل بديع الزمان الهمداني وبع�ض 
كتَّاب الأندل�ض وجهة جديدة، فتحولت من فن من فنون المقابلة، واأ�سبحت تخ�سع 
لقواعد الموازنات ال�سوتية المعتمدة في البديع«. وفي معر�ض مناق�سته لل�سنعة التي 
طراأت على المفاخرة ِغبَّ تحولها من �سكل �سفوي اإلى مقام التر�سل الفني، يقول بن 
رم�سان: »اإن ت�سنيع المفاخرة ي�سهم في تقوية ال�سورة الفخرية في الر�سالة، ولكن 
القديمة من  النماذج  اإليه  تنتمي  الذي  النثر الخطابي  روؤية فنية ل نجدها في  وفق 



محمد اإلدريسي
20

14
بر 

تو
ك

- أ
هـ 

14
35

ة 
ج

حل
و ا

، ذ
 3

8 
دد

لع
ا

193

جـــــذور

المفاخرات. وتقوم هذه الروؤية الفنية على اإحداث تناظر بين جمال ال�سكل وجمال 
م.�ض،  القديم،  العربي  النثر  تطوير  في  ودوره��ا  الأدبية  الر�سائل  )راج��ع:  المعنى« 

�ض301-299(.  
)26(   م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 57.

دار  ال�سهري،  بن ظافر  عبدالهادي  تداولية،  لغوية  مقاربة  الخطاب:  ا�ستراتيجيات    )27(
الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط 1، 2004، �ض 250.

التراث  في  الكالمية  الأفعال  لظاهرة  درا�سة  العرب:  العلماء  عند  التداولية  انظر:   )28(
الل�ساني العربي، م�سعود �سحراوي، دار الطليعة، بيروت، ط 1، 2005، �ض 180.

)29(  نف�سه، �ض 185.
)30(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 57.

)31(  الل�سان والميزان اأو التكوثر العقلي، طه عبدالرحمن، المركز الثقافي العربي، بيروت، 
الدار البي�ساء، ط 1، 1998، �ض 28.

)32(  م�ساهات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 57.
ها بيرلمان باأنها »تمثل ما هو م�سترك بين عدة اأ�سخا�ض اأو بين جميع النا�ض« اأو  )33(  يعرفِّ
كما يعرفها هنري بوانكري )H. Poincaré( بكونها »م�ستركة بين عدة ذوات مفكرة 

بما يكفل لها �سفة ال�ستراك بين عموم النا�ض قاطبة«: انظر:
                 Ch. Perelman et Tyteca ،Traité de l’argumentation، Ed. de l’université de 

Bruxelles، 2000، p. 89

َدها ابن الخطيب اأن ترتفع في طاقتها الحجاجية اإلى ما�سماه  )34(  تكاد الوجوه التي عدَّ
بيرلمان بالقيم )Les valeurs(، التي عليها مدار الحجاج بكل �سروبه. ولئن خلت 
منها ال�ستدللت ذات البعد العلمي والعلوم ال�سكلية، فاإنها تمثل بالن�سبة اإلى مجالت 
ل عليها في جعل ال�سامع يْذِعن لما  ُيَعوَّ اأ�سا�سية  القانون وال�سيا�سة والفل�سفة قاعدة 

ُيْطَرح عليه من اآراء. انظر:
               Ch. Perelman et Tyteca ،Traité de l’argumentation، p. 100.

)35(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 58.
)36(  م�ساهات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 58.

)37(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 59-58.
)38(  انظر معاني النحو، فا�سل �سالح ال�سامرائي، �سركة العاتك للطباعة والن�سر والتوزيع، 

القاهرة، ط 2، 2003، 91/3.
)39(  راجع اأغرا�ض التنكير �سمن كتاب: معاني النحو، 38-37/1.
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)40(  م�ساهدات ل�سان الدين، �ض 59.
)41(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 59.
)42(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 59.

د بطلوع ال�سم�ض معناها الحقيقي الدال على قانون الدورة ال�سم�سية، بقدر ما  )43(  ل ُيْق�سَ
يدل وردوها على بيان �سطوع حقيقة رغب الوا�سف في اإبرازها

)44(  ا�ستراتيجيات الخطاب، �ض 484.
)45(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 60.

)46(  تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندل�ض، �ض 577.
)47(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 60.

)48(  عر�ض لهاته الظاهرة بيرلمان مدرجا اإياها �سمن ال�سور البالغية ذات الأثر الفعال 
في المحاججة، مثلما يمكن لهذا الأثر اأن ينعطف اإلى الجانب الأ�سلوبي: »التف�سير 
القوي هو كاأمر معطى يمكن اأن يعتبر بمثابة �سورة حجاجية اأو �سورة اأ�سلوبية، وذلك 
ح�سب الأثر المنطِبع على المتلقي«؛ فاإذا كان المتلقي متاأثرًا بهذا التف�سير ومقتنعا 
�سورة  فهو  للخطاب  التزيني  بالجانب  مهتما  كان  اإذا  اأما  حجاجية.  �سورة  فهو  به 
اأ�سلوبية. والتف�سير عند بيرلمان هو »تو�سيح لعدد من الجمل من خالل عدد اآخر«: 
 .Ch. Perelman et Tyteca، Traité de l’argumentation، p. 233et 238 :انظر

)49(  ا�ستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية، �ض 488.
)50(  التداولية عند العلماء العرب، �ض 180.

)51(  نف�سه، �ض 185.
)52(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 60.

)53(  ينظر �سرح المف�سل في �سنعة الإعراب المو�سوم ب� »التخمير« ل�سدر الأفا�سل القا�سم 
بن الح�سين الخوارزمي. تح. عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإ�سالمي،بيروت، 

ط 1، 1990، 119/4.
)54(  ل�سان العرب، مادة »�سدع« 195/8.

)55(  التداولية عند العلماء العرب، �ض 180.

)56(  التداولية عند العلماء العرب، �ض 185.
)57(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 60.

)58(  نف�سه، �ض 60.
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)59(  نف�سه، �ض 60.

)60(  نف�سه، �ض 60.

)61(  نف�سه، �ض 61.
)62(  نف�سه ، �ض 61.
)63(  نف�سه، �ض 61.
)64(  نف�سه، �ض 61.

)65(  معاني النحو، 59/4.
بنيته  للهجرة:  الثاني  القرن  اإلى  الجاهلية  من  القديم  العربي  ال�سعر  في  الحجاج    )66(

واأ�ساليبه، �سامية الّدريدي، عالم الكتب الحديث، اإربد، الأردن، 2008، �ض 335.
)67(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 62-61.

)68(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 62.
)69(  نف�سه، �ض 62.
)70(  نف�سه، �ض 62.

العربي،  الكتاب  دار  زمرلي،  اأحمد  ف��واز  تح.  لل�سيوطي،  القراآن  علوم  في  الإتقان    )71(
بيروت، 1999، 133/2.

)72(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 62.
والإنجليزية  العربية  لالألفاظ  العلوم،  وفل�سفة  المنطق  م�سطلحات  معجم  انظر:   )73(
والفرن�سية والالتينية، محمد فتحي عبداهلل، دار الوفاء، الإ�سكندرية، 2002، �ض83.

)74(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 62.
)75(  الحجاج في القراآن، �ض 320.

)76(  جدير بالمالحظة اأن غرثية غومث )García Gómez، وهو م�ستعرب اإ�سباني مهتم 
ابن  ي�ستعملها  معقولة  ق��راءة  وهي  »الإث���ارة«  اللفظ  هذا  ق��راأ  الأندل�سي(  بالتراث 
 La vida económica الخطيب في معنى الفالحة والزرع، ويترجمه غوميث بعبارة
�ض  الأندل�ض،  في  والجغرافيين  الجغرافيا  )تاريخ  انظر:  القت�سادية:  الحياة  اأي 

.)579

)77(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 62.
)78(  نف�سه، �ض 62.
)79(  نف�سه، �ض 62.
)80(  نف�سه، �ض 63.
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)81(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 63.
)82(  الحجاج في القراآن الكريم، �ض 317.

الخانجي،  مكتبة  �ساكر،  محمد  محمود  تح  الجرجاني،  عبدالقاهر  الإعجاز،  دلئل    )83(
القاهرة، ط 5، 2004، �ض 228.

)84(  معاني النحو، 118/4.
)85(  دلئل الإعجاز، �ض 329.

)86(  م�ساهدات ل�سان الدين ابن الحطيب، 63.
)87(  نف�سه، �ض 63.

)88(  م�ساهدات ل�سان الدين ابن الحطيب، �ض 63.
)89(  نف�سه، �ض 63.
)90(  نف�سه، �ض 63.

)91(  م�ساهدات ل�سان الدين ابن الحطيب، �س�ض 65-63.
)92(  نظرية اأفعال الكالم، �ض 91.

)93(  انظر: ا�ستراتيجية الخطاب، �ض 341.
)94(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 65.

)95(  نف�سه، �ض 66-65.
)96(  م�ساهدات ل�سان الدين بن الخطيب، �ض 66.

)97(  نف�سه، �ض 66.
)98(  التوجيه الحجاجي - ح�سب جون مي�سيل اآدم - هو اأحد مكونات التحليل الن�سي الذي 
»ل ي�سير فقط اإلى اأفعال الخطاب »acte de discours« )الوعد، ال�سوؤال، الأمر، 
اإذن،  لكن،  الحجاجية)لأن،  الروابط  اإلى  اأي�سًا  ب�سير  بل  اإل��خ(،  التعنيف،  الطلب، 
اإلخ..( مثلما يمكن للتوجيه الحجاجي اأن ي�سير/ اأو يتبدى عبر معجم محدد ومنتَقى 
اأو  »lexique axiologiquement marqué« )»كوخ حقير«  اإلى قيم معينة  ا�ستنادا 
»ع�ض« للدللة على المنزل؛ »نحيل« اأو »ناعم« للدللة على ال�سخ�سية. فانتقاء معجم 

ما يدل عمومًا على البهجة اأو النزعاج الثاوي في الو�سف(. انظر :
J-M. Adam، Les textes : types et prototype، op. cit. p.38

)99(  الخطاب الو�سفي في الأدب العربي، ال�سعر الجاهلي نموذجا، �ض 212.
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الق�صيدة العربية وتداخل الأجنا�س الأدبية

درا�صة يف بع�س النماذج

مو�سى ربابعة)*(

تبدو م�سالة الأنواع الأدبية من الم�سائل القديمة الجديدة، فمحاولة 
اأنواع  اأن ظهرت  اأمرًا هينًا، وخا�سة بعد  ت�سنيف الأنواع الأدبية لي�ست 
اأدبية حيوية اأثبتت ح�سورها في الدر�س الأدبي والنقدي ؛ فالمقطوعة، 
الق�سيرة،  والق�سيدة  النثر،  وق�سيدة  التفعيلة،  وق�سيدة  والق�سيدة، 
والق�سة  الق�سيرة،  والق�سة  وال��رواي��ة،  ج��دًا،  الق�سيرة  والق�سيدة 
في  ح�سور  ذات  ولزال���ت  كانت  الأن���واع  من  وغيرها  ج��دًا،  الق�سيرة 

المناق�سات والمجالت النقدية والأدبية.
ولم تعد الم�ساألة قائمة على الت�سنيف فقط ،واإنما تعدت ذلك اإلى 
ما يعرف بتداخل الأجنا�س، فلم تعد الق�سيدة مبراأة من ال�سرد وتقنيات 
تجعل  اأن  ا�ستطاعت  فاإنها  والرواية  الق�سة  وكذلك  والرواية  الق�سة 
عمل  ت�سنيف  اإن  حتى  ومعماريتها،  بنيتها  اإلى  يت�سلل  ال�سعري  الن�سيج 

اأدبي بنوع اأدبي خال�س بات اأمرًا بالغ ال�سعوبة في كثير من الأحيان.
لقد بداأت اإ�سكالية الجن�س الأدبي منذ اأفالطون واأر�سطو، واإذا كان 
التركيز قد ان�سب حول ال�سعر الملحمي والدرامي فاإنَّ ال�سعر الغنائي 
منذ  ح�سور  ذا  الثالثي  التق�سيم  وظل  اهتمامها.  دائرة  عن  غائبًا  ظل 

)*( أستاذ قسم اللغة العربية - جامعة اليرموك - األردن.
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الطبيعية  الأ�سكال  عن  تحدث  ال��ذي   Goethe جوته  الألماني  ال�ساعر 
وال�سعر  الملحمي،  ال�سعر  وه��ي:  ثالثة  وجعلها   Naturformen لل�سعر 

الدرامي، وال�سعر الغنائي)1(.
الكال�سيكيين  النقاد  بال  ت�سغل  ظلت  التي  الت�سنيف  فكرة  ولكن 
الرومان�سيين  اأي��دي  على  عنيفة  ه��زة  اإل��ى  تعر�ست  قد  خا�س  ب�سكل 
وخا�سة الألمان الذين دعوا اإلى التخلي عن م�ساألة الأجنا�س وخير مثال 
اإلغاء فكرة الأجنا�س ب�سكل  اإلى  على ذلك فريدريك �سليغل، الذي دعا 
عام)2(، ولم يكن �سليغل، الوحيد الذي رف�س هذه الفكرة بل اإن هناك 
مثل:  الأدبية  الأجنا�س  ت�سنيف  م�ساألة  رف�سوا  الذين  النقاد  من  عددًا 

كروت�سه، وبالن�سو)3(.
التق�سيم  بفكرة  النظر  يعيدوا  اأن  الدار�سين  بع�س  ح��اول  وق��د 
الثالثي، لالأجنا�س الأدبية وبخا�سة الألمان منهم مثل: كيته هامبرغر. 
في كتابها منطق ال�سعر Die Logik der Dichtung  واإميل �ستايجر في 

.Grundbegriffe der Poetik )1961( »كتابه »مفاهيم اأ�سا�سية لل�سعرية
وهما  كلّيًا  مختلفين  جن�سين  بين  تفرق  اأن  هامبرغر،  ح��اول��ت 
الق�س�سي اأو �سعر المحاكاة ، والغنائي اأو �سعر الوجود،وال�سعر الغنائي 
عندها تعبير عن الواقع ي�سبه الر�سالة اأو الرواية التاريخية ، اأما الملحمة 
يتكلم  الغنائية  الق�سيدة  الق�س�سي،ففي  اإل��ى  فتنتميان  والم�سرحية 
ال�ساعر نف�سه ، اأما في الملحمة والم�سرحية فيجعل غيره يتكلم)4(. اأما 
الملحمة  ال�سفة مكان ال�سم، فبدًل من  اإلى و�سع  فاإنه عمد  �ستايجر، 
والدراما والغنائية فاإنه جعل ال�سفات مكانها فقال اإن الق�سيدة  اإما اأن 

تكون ملحمية اأو درامية اأو غنائية)5(.
واإن مثل هذه الأفكار الجديدة المتعلقة بم�ساألة الأجنا�س الأدبية قد 
اإلى  رف�سها  اإلى  بها  الهتمام  اإلى  الدعوة  فمن  والثابت،  القار  خلخلت 
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القول بظهور بال�سكل المختلط)Mischform )6 اأو القول بعدم وجود نوع 
اأدبي نقي وخال�س، واإذا كان النوع المختلط قد تمثل عند بع�س النقاد 
عند  الن�س  التعالي  مع  اأو  الن�س  جامع  مع  باآخر  اأو  ب�سكل  يلتقي  فاإنه 
اأهم هي  الأجنا�سية �سمن مقولة  اإدماج  »اإلى  الذي دعا  جيرار جنيت، 

الأجنا�سية الجامعة«)7(.
فكرة  لأنها  المختلط،  ال�سكل  فكرة  على  التاأ�سي�س  يمكن  هنا  ومن 
يمكن اأن تحل م�سكلة الجن�س الأدبي واإن كانت تنفي عنه نقاءه و�سفاءه، 
اإذ لم »يعد الخلط بين الأنواع يحط من قيمة الكتابة الأدبية، لأن نظرية 
الأنواع تخلت منذ الرومان�سية عن �سرامة الف�سل بين الأنواع بل اأ�سبحت 
ترى في المزج قانونًا طبيعيًا في اأي تحول اأدبي«)8(، ولذلك فاإن فكرة 
النقاد ل يمكن اأن تظل را�سخة اأو ثابتة لأن ثمة ق�سائد قديمة ل يمكن 
اأن تكون غنائية خال�سة اأو �سردية خال�سة، اإلخ. وفي �سوء هذا الت�سور 
اأن ثمة اختالفًا وتداخاًل بين  فالبد من النطالق من روؤية قائمة على 
الأجنا�س. اإذ اإن ثمة تداخاًل بين المكّون ال�سعري والمكّون ال�سرد واإذا 
تمت معاينة الق�سيدة الجاهلية في �سوء هذه الروؤية فاإن ذلك من �ساأنه 
الق�سيدة  تناولت  التي  الدرا�سات  من  كثير  في  قار  هو   ما  يخلخل  اأن 
الجاهلية على اأنها ق�سيدة غنائية اأي ق�سيدة غنائية فقط، وقد اأ�سار 

اإلى هذا باحثون عرب وم�ست�سرقون)9(.
وقد جاءت درا�سة  ريناته  ياكوبي، في دائرة ال�ست�سراق الألماني 
اأن  يمكن  الجاهلية  الق�سيدة  اأن  راأت  اإنها  اإذ  بروؤية جديدة،  المعا�سر 
الأ�سلوب  تج�سد  فاإذا  اأو بالغي،  اأو ق�س�سي  و�سفي  اأ�سلوب  تكون ذات 
الو�سفي اأو الق�س�سي في الق�سيدة، فاإنها تكون ذات طابع ملحمي واإذا 
تج�سد الأ�سلوب البالغي فاإنها تكون ذات طابع درامي، وبهذا تكون قد 
اأبعدت الغنائية اإلى حد ما عن الق�سيدة الجاهلية معتمدة في ذلك على 
راأيها الذي ين�س على »اأن ال�ساعر الجاهلي يبتعد عن الحديث عن ذاته 
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واإح�سا�سه وي�سف الأ�سياء اأكثر مما ي�سف نف�سه، ولذلك يمكن اأن يظهر 
اأكثر مما يظهر خ�سائ�س غنائية،  ال�سعر الجاهلي خ�سائ�س ملحمية 

لأن ال�ساعر الملحمي ل يركز على المزاج وال�سعور«)10(.
وقد اعتمدت ياكوبي، على مقولة اإيميل �ستايجر، في كتابه: »مفاهيم 
تو�سم  بال�سفة بدًل من ال�سم، فعنده  ا�ستعان  الذي  لل�سعرية«  اأ�سا�سية 
الق�سيدة باأنها غنائية اأو درامية اأو ملحمية، وقد رف�س جريجور �سولر، 
واإيفالد فاغنر، هذه الفكرة ووجدا اأن من الأولى عدم اخ�ساع الق�سيدة 
الجاهلية تختلف في  الق�سيدة  لأن  الأوروبي؛  النقد  لمفاهيم  الجاهلية 
من  اأن  وراأى  الأوروب��ي،  النقد  معايير  عن  واأدواتها  وبنيتها  معماريتها 
مفاهيم  خالل  من  الجاهلية  الق�سيدة  ت�سنف  اأن  بالهتمام  الجدير 

النقد العربي القديم)11(.
الأجنا�س  نظريات  �سياق  في  الجاهلية  الق�سيدة  تتنزل  اأن  ولذلك 
طريقة  في  النظر  اإعادة  اإلى  يحتاج  �سيء  ذلك  فاإن  المعا�سرة  الأدبية 
المعاينة والقراءة. واإذا كانت الق�سيدة الجاهلية قادرة على اأن تج�سد 
مقاطع درامية و�سردية مفيدة من تقنيات الفنون الأخرى مثل الم�سرح 
وال�سينما والحكاية، فاإن ذلك يجعلها نوعًا مختلطًا اأكثر من اأن ت�سنف 
على اأنها درامية اأو غنائية اأو ملحمية، فاإذا كانت ياكوبي، قد اأخرجت 
الق�سيدة الجاهلية من دائرة الغنائية، فاإن هذا البحث يريد اأن ل يقلل 
الن�سو�س  من  لكثير  الداخلية  القراءة  المختلط.لأن  ال�سكل  فكرة  من 
الجاهلية يمكن اأن تك�سف عن اأن الق�سيدة تحتمل  الخلط والمزج بين 

الأجنا�س المختلفة .
اأ�سا�س  مبداأ  على  المقاربة  هذه  تتاأ�س�س  الت�سور  هذا  �سوء  وفي 
م�ساألة  وتبدو  مختلطًا،  اأدبيًا  جن�سا  الجاهلية  الق�سيدة  كون  في  يتمثل 
الخلط مرتبطة ب�سكل جوهري مع عنا�سر الحكاية التي تمثل في كثير 
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من الأحيان م�ساحة وا�سعة من ف�ساء الق�سيدة ومعماريتها. ولذلك ل 
Episode التي تتمظهر ب�سكل وا�سح في  بد من تحديد مفهوم الحكاية 

بنية الق�سيدة الجاهلية.
يوناني  »اإ�سافة« مفهوم  الذي يعني   Episode الحكاية  يبدو مفهوم 
اإ�سافة  اأنه  اأو   ،Nebenhandlurg جانبي  حدث  عن  عبارة  وهو  الأ�سل 
م�ستقلة قائمة  بنف�سها في عمل فني)12(، ولذلك فاإن الحكاية التي تتمثل 
في الق�سائد الجاهلية هي حكاية م�ستقلة يمكن اأن تحمل معها مكونات 
�سردية في اإطار المكونات ال�سعرية.ومن هنا فاإن هذه المقاربة �ستتخذ 
و�ستقارب  الأجنا�س،  تداخل  دليال على  القديم  الن�س  في  الحكاية  من 

بع�س الن�سو�س للبرهنة على هذه الفر�سية.
اأواًل: الحكايات المتجاورة:

تبدو الحكايات المتجاورة ظاهرة من الظواهر التي تمثل حالة من 
حالت ال�سرد الذي يقوم على و�سع حكايات متجاورة ل يكاد يف�سل بينها 
�سوى فا�سل يعتمد بنية اأ�سلوبية محددة، اإذ اإن الحكايات تتنا�سل وتتوالد 
لت�سكل عالمًا من الحكي الذي يتالحق دون توقف. وتكاد تكون ق�سيدة 
اأبي ذوؤيب العينية خير مثال على ذلك، اإذ اإنها انبنت في ثالث دوائر من 

الحكي، تمثلت في حكاية الحمار الوح�سي والثور الوح�سي والفار�سين.
تقنيات  تعتمد  القديم  ال�سعري  الن�س  في  الحكايات  كانت  ولما 
محددة قوامها ال�سياغة اللغوية والت�سكيل الذي يعتمد ال�سورة الفنية، 
الق�سيدة  في  المتدفقة  الغنائية  فكرة  خلخلت  قد  الحكاية  بنية  ف��اإن 
ال�سمة  الغنائية  �سمة  تجعل  ل  اآل��ي��ات  على  تقوم  بنية  لأنها  القديمة، 
الم�سيطرة اأو المهيمنة على الن�س، واإذا كانت فكرة التمحور حول الذات 
قد دفعت الدار�سين اإلى ت�سنيف الن�س ال�سعري القديم على اأنه ن�س 
غنائي خال�س ونقي، فاإن فكرة النقاء للجن�س الأدبي لبد اأنها تتميز اإذا 
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ما تمت معاينة بنية الن�س ومعماريته وم�ساره من نقطة اإلى اأخرى ومن 
موقف اإلى اآخر.

تمثل  الحكايات  فيها  تنامت  التي  العينية  ذوؤي��ب  اأب��ي  ق�سيدة  اإن 
بها.  القديم  العربي  ال�سعر  و�سم  التي  الغنائية  على  وا�سحًا  خروجًا 
فالحكايات الثالث تج�سيد وا�سح لبنى ممتدة ي�ستغل فيها الخيال الذي 
يزيح المنطق ل�سالحه، من اأجل ال�سعي اإلى ت�سكيل دوائر تتاأ�س�س على 
وال�سخ�سيات  والمكان  والزمان  والموقف  والفاعلية  والحدث  الم�سهد 

وغير ذلك، يقول اأبو ذوؤيب في الحكاية الأولى:
حدثانه علـــى  يبقى  ال  والــدهــر 
كاأنـه يـــزال  ال  الــ�ــشــوارب  �شخـب 
�شمحج وطاوعتـه  الجميم  اأكـــل 
ـــل ــــقــــرار قـــيـــعـــــــان �ـــشـــقـــاهـــا وابــــ ب
بــرو�ــشــه يعتلجن  حــيــنــاً  فــلــبــثــن 
رزونـــــه مـــيـــاه  جــــــزرت  اإذا  حـــتـــى 
اأمـــره الـــــورود بهــا و�ــشــاقــى  ذكـــر 
ــن نــبــايــع ـــ فـــكـــاأنـــهـــا بـــالـــجـــزع بــيـــ
فــافــتــنــهــن مـــن الـــ�ـــشـــواء ومـــــاوؤه
وكـــــــاأنـــــــهـــــــن ربــــــابـــــــــــــه وكـــــــاأنـــــــه
وكــــاأنــــمــــا هــــو مــــدو�ــــس مــتــقــلــب
فـــوردن والــعــيــوق مقعد رابـــــئ الـ
بارد عــذب  حجرات  في  ف�شرعن 
دونــه حــ�ــشــاً  �شمعن  ثــم  ف�شربـن 
ــن قـــانـــ�ـــس مــتــلــبــب ـــ ونــمــيــمــة مـــ

جـــون الــ�ــشــراة لــــــــه جــدائــد اأربـــع
م�شبع ربــيــعــة  ـــي  اأبــــ الآل  عــبـــــــــــد 
ـــتـــه االأمـــــرع مــثــل الـــقـــنـــاة واأزعـــل
يقلع ال  بــرهـــــــــــــــــة  ـــــــــــم  فــاأجــثـــ واه 
وي�شمع العالج  فـي  حيناً  فيجد 
وبــــــــــاأي حــــيــــن مــــــــالوة تــتــقــطــع
ــه يــتــتــبــع ـــوؤمـــاً واأقـــــبـــــل حــيــنـــ ــــ �ـــش
بـــثـــر وعــــــانــــــده طــــريــــق مــو�ــشــع
واأالت  ذي العرجاء نهب مجمع
ي�شر يفي�س علـى القـداح وي�شـدع
اأنـــــه هـــو اأ�ــشــلــع ــــــــي الـــكـــف اإال  فـــ
يتتلع ال  الــنــجــم  فــــوق  �ـــشـــربـــاء 
ح�شـب البطاح تغيب فيه االأكرع
الحجاب وريب قرع يقرع �شرف 
ــي كــفــه جــ�ــس اأجـــــــ�ـــس واأقـــطـــع فـــ
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تكاد تكون عبارة »والدهر ل يبقى على حدثانه« فاتحة لهذه الحكاية 
اأو عنوانًا لها ، ويمكن اأن يكون تكرارها في مطلع الحكايات الثالث قد 
�سوغ فكرة الفاتحة اأو العنوان، لأن مثل هذه العبارة تخفي وراءها اأبعادًا 
تثير اإدراك القارئ وتجعله مترب�سًا في دائرة التوقع، ولذلك جاء الإعالن 
ال�ساعر بذكر حالة  ويبداأ  الدهر،  اأمام جبروت  اأن ل �سيء ي�سمد  عن 
خا�سة تتمحور حول �سخ�سية الحمار الوح�سي، وتبداأ الحكاية بالو�سف 
الج�سدي لهذا الحمار الذي يمتلك اأربعًا من الأتن، ولم يتوقف الأمر عند 
الو�سف الظاهري، واإنما تعمق ال�ساعر و�سف الحمار وهو يقوم بالفعل 
فهو �سخب ال�سوارب، اأي اأنه �سياح ،و�سبه �سوته ب�سياح عبد اأبي ربيعة 
الذي ي�سيح باأعلى �سوته، لأن ال�سباع داهمت غنمه، ولذلك فاإن الموقف 
ي�ستدعي ا�ستح�سار �سخ�سية تفي�س بالن�ساط والحيوية، مما ا�ستدعى 
ت�سليط ال�سوء على هذه ال�سخ�سية المحورية في الحكاية، اإذ اإن ال�ساعر 
يتدرج في و�سف الأحداث والمحيط الخارجي ب�سكل فيه تنام وتتطور، 
الكثيف  النبت  اأكل  وقد  الخارق  ن�ساطه  في  الوح�سي  الحمار  يقدم  فهو 

وطاوعنه الأتن ياأكل في اأر�س خ�سبة.
ويعتمد ال�ساعر اأ�سلوب ال�ستطراد اإذ ينتقل من الحديث عن الحمار 
اإلى الحديث عن المكان المخ�سب، الذي تج�سد من خالل قوله »بقرار 

قيعان« التي �سقاها مطر �سديد الن�سباب و�سريع، ومتوا�سل.

فــنــكــرنــه فــنــفــرن وامــتــر�ــشــت بـه
فرمى فاأنفذ من نحو�س عائط
فــــبــــدا لـــــه اأقــــــــــراب هــــــذا رائــــغــــاً
مطحرا �شاعدياً  فاألحق  فرمـى 
فـــــاأبـــــدهـــــن حـــتـــوفـــهـــن فــــهــــارب
يــعــثــرن فــي عــلــق الــنــجــيــع كاأنما

عــــوجــــاء هــــاديــــه وهـــــــاد جــر�ــشــع
مت�شمع وريـــ�ـــشـــه  فــخــر  �ــشــهــمــاً 
يرجع الكنانة  في  فعيث  عجـاًل 
االأ�شلع   عليه  فا�شتملت  بالك�شح 
مــتــجــعــجــع بـــــــارك  اأو  بــــذمــــائــــه 
االأذرع  يــزيـــــد  بــنــي  بــــرود  ك�شيت 



القصيدة العربية وتداخل األجناس األدبية

20
14

بر 
تو

ك
- أ

هـ 
14

35
ة 

ج
حل

و ا
، ذ

 3
8 

دد
لع

ا

204

جـــــذور

اإن الإطار المكاني الذي يتمثل في المكان المخ�سب يجعل الحكاية 
ذات بعد يبعث على التفاوؤل، لأن الربيع والماء رموز الحياة ت�ستطيع اأن 
تج�سد اأو تعك�س الحالة النف�سية لكل من الحمار والأتن، حتى اإن  كانت 
على  حري�سًا  ال�ساعر  كان  واإذا  والفرح،  الن�ساط  ل�سدة  وتتقارب  تلعب 
عن�سر  يعتمد  ،فاإنه  والخ�سب  والفرح  بالن�ساط  الملئ  الجو  ت�سوير 
المفاجاأة التي تخيب توقع القارئ، اإذ اإن اأفق التوقع ي�ساب بال�ستفزاز 
والنقالب اإذا ما �سادف المرء عن�سر المفاجاأة، ويتمثل هذا العن�سر 
بجفاف الماء ون�سوبه، ولذلك فاإن ن�سوب الماء يجعل الحمار الوح�سي 
في حالة من التاأزم في�سطر اأن يعتمد على ذاكرته، في البحث عن موارد 
واإنما  ي��درك،  ل  حيوان  مجرد  يبقى  ل  الوح�سي  فالحمار  اأخ��رى،  ماء 
يتغلغل ال�ساعر في نف�سيته ويك�سف عن حالة الت�ساوؤم التي يعي�سها، اإذ اإن 
ال�سوؤم مائل في جفاف منابع الماء، واإدراك الخطر الذي يهدد حياته، 
تالزم  والت�ساوؤم حالة  التذبذب  اإلى  والتفاوؤل  الن�ساط  النقالب من  اإن 
اأجل  من  ذاكرته  على  الحمار  يعتمد  لذا  الحكاية،  هذه  في  ال�سخ�سية 

العثور على منابع ماء جديدة.
والفاعلة،  الرئي�سة  ال�سخ�سية  احتل  وقد  الوح�سي  الحمار  ويبدو 
اإذ اإنه �ساق الأتن اأمامه في مكان مرتفع، ولكن الطريق كانت محفوفة 
بالمخاطر، وهنا تبدو الطبيعة وهي تمار�س القمع �سد الحمار الوح�سي 
الحمار  ينتقل  ثم  ومن  ومعاندة،  وعرة  والأر���س  ن�سب  فالماء  والأت��ن، 
والأتن اإلى مكان جديد وهو منعطف الوادي الذي يقع بين ينابع واأولت 
ثالثة  في  جاء  الذي  للت�سبيه،  فر�سة  ال�ساعر  يجد  وهنا  العرجاء.  ذي 
ربابة،  وكاأنهن  مجمع.  نهب  بالجزع.......  فكاأنها  وهي  متتابعة  اأبيات 
وكاأنه ي�سر، وكاأنما هو مدو�س. واإن الت�سبيه الذي يعتمد الو�سف قد �سكل 
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�سورة وا�سحة لكل من الحمار والأتن، فهي ت�سم بع�سها اإلى بع�س مثلها 
ب�ساحب  والحمار  بالقداح  الأتن  وي�سبه  نهبت  التي  الإبل  مثل  في ذلك 
م�سن  وهو  بالمدو�س:  اأي�سًا  ي�سبهه  ثم  بالقداح،  ي�سرب  الذي  المي�سر 
طويل لل�سقيل الذي يتقلب في حركته، وهنا تتجلى فاعلية الحركة التي 
اأبرزها الت�سبيه، اإذ اإن الو�سف الذي يعتمد الت�سبيه ل يركز على المظهر 
الحمار  من  لكل  وال�سعورية  النف�سية  الحالة  على  يركز  واإنما  الخارجي 

والأتن.
لقد قادت الحكاية الحمار الوح�سي والأتن اإلى منابع جديدة للماء، 
فجعل ال�ساعر الورود مرتبطًا بالعن�سر الزماني ،اإذ اإن هذه الحيوانات 
الليل حين طلع كوكب العيوق الذي �سبهه بالرجل  اآخر  وردت الماء في 
تنامى  قد  الحدث  كان  واإذا  بالقداح.  ي�سربون  الذين  اإلى  ينظر  الذي 
للماء،  جديدة  منابع  على  بالعثور  والأت��ن  الوح�سي  الحمار  فاز  اأن  اإلى 
فاإن ذلك يتمثل في العودة اإلى ال�سياق الزماني والمكاني الذي هياأ حالة 
قد عادت  الحمر  اأن  يعني  وهذا  والأتن.  الحمار  ل�سخ�سية  التفاوؤل  من 
اإلى �سياق التفاوؤل فهي قد وردت ماء عذبًا �سافيًا كثيرًا وعميقًا. حتى 
واإذا كان هذا الفعل قد ج�سد انت�سارًا  اأكرعها  تختفي فيه لعمقه.  اإن 
حقيقيًا للحياة في مقابل الموت، فاإن الأمور »ل تبقى« كما هي، فكل �سيء 

ل ي�سمد اأمام حقيقة الموت .
وبعد اأن �سربت الحمر من الماء العذب ظهر حدث جديد تمثل في 
فعاًل  تمثل  لأنها  ال�سمع  حا�سة  على  ال�ساعر  اعتمد  وقد  الح�س،  �سماع 
ترى م�سدره  اأن  دون  �سمعته  الذي  الح�س  ،لأن  �سلبية  يحمل معه دللة 
الذي ظهر بظهور �سخ�سية  الجديد  والتهديد  الخوف  بج�سد حالة من 
اإلى مجال  �سخ�سية جديدة  تدخل  وهنا  �سالحه،  يقرقع  الذي  ال�سياد 
الحدث وهو عن�سر ال�سياد الذي قدمه ال�ساعر وهو يت�سلح بالقو�س ذات 
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الن�سل العري�س. ف�سخ�سية ال�سياد تعتمد اأي�سًا عن�سر المفاجاأة الذي 
ي�سهم في �سناعة الحدث متنامية عبر دينامية تقوم على ت�سكيل روؤية 
باأ�سلوب  ال�سخ�سيات  وا�ستح�سار  الحدث  لتوجيه  يتدخل  الذي  ال�ساعر 
ال�سياد  من  النفور  اإل  الحمر  تملك  لم  ولذلك  وموقفه.  روؤيته  يخدم 
ببع�سهما  اللت�ساق  والحمار  الأت��ن  من  كل  وعمدت  ح�سوره،  واأفكار 
من الخوف والفزع. وهنا يتمثل عن�سر التالحم والتما�سك عند ظهور 

عن�سر الخطر. 
ويقوم ال�سياد الذي يمثل عن�سر المفاجاأة يرمي �سهمه الذي اأنفذه 
اإلى بع�س.  ال�سهم وري�سه من�سم بع�س  اأتان طويلة لم تحمل، فخر  في 
ومن ثم يركز ال�ساعر على �سخ�سية ال�سياد ويتابع فعله، فبعد اأن قتل 
الذي  الحمار  فيه  يقتل  �سهمًا  لياأخذ  كنانته  اإلى  تميل  يده  بدت  الأت��ان 
خ�سره  في  مطحر  �ساعدي  ب�سهم  رماه  الذي  لل�سياد،  خوا�سره  بدت 
حتى اإن الأ�سلع لب�سته وا�ستملت عليه كناية عن موته. وا�ستمر ال�سائد 
يطارد الحمر الوح�سية ، ولكن منها من هرب ببقية نف�سه  ومنها ما �سرع 
والت�سق بالأر�س. ويختم ال�ساعر الم�سهد ب�سورة دموية �سبغها باللون 
طرائق  و�سبه  الن�سل  باأطراف  عثرت  قد  الحمر  هذه  اإن  اإذا  الأحمر، 
الحمرة.  اإلى  لونها  التي ي�سرب  البرود  تلك  اأذرعهن بطرائق  الدم في 
وهنا جاءت نهاية الحكاية بموت الحمر، ولذلك يمكن القول اإن الإطار 
انت�سار  اأو  التفاوؤل  الت�ساوؤم على  بانت�سار  يتمثل  الحكاية  لهذه  النف�سي 

الموت على الحياة.
لي�س من �سك في اأنَّ الذي يتابع قراءة اأبيات لوحة الحمار الوح�سي 
ويتدرج فيها يدرك اأنه يتدرج مع الحدث من نقطة اإلى اأخرى ومن حدث 
اإل��ى اآخ��ر ومن زم��ان اإل��ى اآخ��ر ومن مكان اإل��ى اآخ��ر ومن �سخ�سية اإلى 
اأخرى، ومن حالة نف�سية اإلى حالة نف�سية اأخرى، ومن ف�ساء اإلى ف�ساء 
اآخر. واإذا كانت الحالة النف�سية قد عك�ست التناق�س بين ال�سخ�سيات، 
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ولذلك يدرك  ا�ستقرارها،  الحالة وعدم  تبدل هذه  فاإن ذلك يدل على 
المرء كيف اأزيحت �سخ�سية الحمار الوح�سي عن اأن تمار�س دور البطولة 
انت�سار  وي�سلب  الحدث  مجرى  يغير  الذي  البطل  دور  ال�سائد  ليحتل 

الحياة في مقابل ا�ستخ�سار انت�سار الموت.  
وقد تهياأ لهذه الحكاية مجرى حدث بارز، تمثل ب�سكل جوهري في 
واأزعلته،  وطاوعته  »اأكل  ومتتابعة  متالحقة  ب�سورة  الأفعال  ا�ستخدام 
وج��رزت،  وي�سمع،  فيجد،  ويعتلجن،  فلبثن،  يقلع،  ل  ،واأث��ج��م  �سقاها 
ويفي�س،  وعانده،  فافتنهن،  ويتتبع،  واأقبل،  و�ساقى،  وذك��ر،  وتقتطع، 
فنكرنه،  ويقرع،  و�سمعت،  ف�سربن،  وتغيب،  ف�سرعن،  يتتلع،  ول  فوردن، 
فرمى،  فعيث،يرجع،  فبدا،  فخر،  فاأنفذ،  فرمى،  وامتر�ست،  فنفرن، 

فاألحق، فا�ستملت، فاأبدهن، يعثرن، ك�سيت.
ل �سك اأن هذه الأفعال �سواء ارتبطت  ب�سخ�سية الحمار اأو ب�سخ�سية 
اأو ب�سخ�سية ال�سياد ،فاإنها تج�سد تكثيفًا حقيقيًا لدائرة الفعل  الأتن، 
اأو الحدث وتناميه، عبر اإطار حكائي ي�سكل الحدث الإطار الخا�س به، 
ولذلك فاإن الحكاية هنا قد مثلت اإطارًا جزئيًا �سمن بنية الن�س الكلية، 
وهي بنية ت�ستغل فيها عنا�سر متعددة تمثلت بال�سخ�سيات التي قامت 
ب��اأدوار  قاما  قد  والحمار  ال�سياد  كان  ف��اإذا  ثانوية،  اأو  اأ�سا�سية  ب��اأدوار 
ال�ساعر  ا�ستعان  وق��د  هام�سية،  اأدوار  ذات  كانت  الأت��ن  ف��اإن  رئي�سي، 
الحكاية  ه��ذه  معالم  لر�سم  المختلفة  والحوا�س  والأ���س��وات  بال�سور 

وت�سييد عنا�سرها.
من  وذلك  وثيقًا  ارتباطًا  الثانية  بالحكاية  الأولى  الحكاية  وترتبط 
»والدهر  وه��ي  وتجديدها  الالزمة  بتكرار  تتمثل  اأ�سلوبية  بنية  خ��الل 
مختلف  بم�سرح  ولكن  للحكاية،  تجديد  وه��ذا  حدثانه«.  على  يبقى  ل 

لالأحداث وال�سخ�سيات والم�ساهد والتف�سيالت. اإذ يقول ال�ساعر:
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اأخرى وتف�سيالت جديدة يعتمد في  اإن تجديد الحكاية بمعطيات 
عبر  وتطورها  تنميها  اأن  ا�ستطاعت  عنا�سر،  عدة  على  الحكاية  هذه 
الحمار  حكاية  كانت  واإذا  الحدث،  مجرى  وتتابع  الأفعال  من  �سل�سلة 
الوح�سي قد مثلت في البيت الأول منها و�سفًا خارجيًا للحمار الوح�سي، 
فاإن حكاية الثور قد بداأت بت�سوير الحدث النف�سي اأو الحالة النف�سية، 
فقد و�سع ال�ساعر الثور في مواجهة الكالب منذ البيت الأول، ولذلك لم 
يكن الثور وحده في مجرى الحدث، واإنما ظهرت له الكالب التي ت�سكل 
خطرًا على حياته وتهديدًا لها. ولذلك ي�ستطرد ال�ساعر في الحديث عن 
بال�سيد،  الظفر  اعتادت  كالب  وهي  الثور،  فوؤاد  �سعفت  التي  الكالب، 
ولم يجعل ال�ساعر ال�سخ�سيات تدور في فراغ زماني، واإنما حدد اإطار 

حدثانه عــلــى  يبقى  ال  والـــدهـــر 
فــوؤاده ال�شاريات  الــكــالب  �شعف 
�شفه مـــا  اإذا  ــــاالأرطــــى  ب ويـــعـــوذ 
وطــرفــه الــغــيــوب  بعينيه  يــرمــي 
فــــغــــدا يـــ�ـــشـــرق مـــتـــنـــه فــــبــــدا لــه
فــانــ�ــشــاع مــن فـــزع و�ــشــد فــروجــه
فـــنـــحـــا لـــهـــا بـــمـــذلـــقـــيـــن كـــاأنـــمـــا
يــنــهــ�ــشــنــه ويـــــذودهـــــن ويــحــتــمــي
ع�شبة واأقــ�ــشــد  ارتـــدت  اإذا  حتى 
ــا يــقــتــرا ـــ فـــكـــــــــــاأن �ـــشـــفـــوديـــن لــمـــ
بــكــفــه الـــــكـــــالب  رب  لـــــه  فــــدنــــا 
له فــهــوى  فـــارهـــاً  لينقذ  فــرمــى 
فـــكـــبـــا كـــمـــا يـــكـــبـــو فـــنـــيـــق تـــــارز

ــــه الــــكــــالب مــــروع تـــــ �ــشــبــب اأفــــزَّ
فاإذا يرى ال�شبح الم�شدق يفزع
قــــطــــر وراحـــــــتـــــــه بــــلــــيــــل زعــــــزع
ي�شمع ما  طرفه  ي�شدق  مغ�س، 
اأولــــــــى �ـــشـــوابـــقـــهـــا قـــريـــبـــا تــــوزع
واأجـــــــدع وافـــيـــان  �ـــشـــوار:  غبــــر 
اأيــدع المجدح  الن�شح  مــن  بهما 
مولـــع بالطرتيــــن  ال�شوى  عبل 
مــنــهــا وقـــــام �ــشــريــدهــا يــتــ�ــشــوع
ـــــه بـــ�ـــشـــواء �ـــشـــرب يــنــزع عــجــال لـــ
ــزع بـــيـــ�ـــس رهـــــــاب ريـــ�ـــشـــهـــن مــقـــ
�ــشــهــم فـــاأنـــفـــذ  طــرتــيــه الــمــنــزع
اأبـــــــرع هـــــو  اأنــــــــه  اإال  ـــالـــخـــبـــث  ب
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زمن  للثور  بالن�سبة  فالزمن  ال�سباح،  في  تبداأ  التي  الزمانية  الحركة 
المكانية،  الحركة  اإلى  الزمانية  الحركة  وتنتقل  بالمفاجاأة،  مليء  ثقيل 
فاإذا كان الزمن يت�سف بالت�ساوؤم والخوف فاإن الإطار المكاني يمكن اأن 
يكون الملجاأ الذي يحمي الثور من ال�سيادين ومن المطر والبرد والريح. 
ولذلك تبداأ الطبيعة  بممار�سة قهرها وقمعها �سد الثور الوح�سي، الذي 
المجهول،  وراءها خوفًا من  التي ل يرى ما  الموا�سع  بنظره  بدا يرمي 
ولذلك فقد اعتمد على حا�ستي ال�سمع والب�سر، حتى اإن طرفه ي�سدق 
ما ي�سمع، ولذلك لم يقدم ال�ساعر الثور الوح�سي تقديمًا مبا�سرًا، واإنما 
ف�سخ�سية  النف�سية،  حالته  عن  والك�سف  خلجاته  في  التغلغل  اإلى  لجاأ 
خطر  من  يعاني  الذي  الوجل،  الخائف  �سخ�سية  تمثل  المحورية  الثور 

الطبيعة وخطر الكالب.
حدث،  الى  حدث  من  والنتقال  التوالي  بطريقة  الم�سهد  ويتنامى 
ومن موقف اإلى اآخر، ففي ال�سباح الباكر عندما تحرك الزمن بداأ الثور 
ولكن هذا  الذي علق بج�سده  الندى  لل�سم�س حتى يجفف  نف�سه  يعر�س 
الكالب  تجمع  له  بدا  اإذ  فبدا.  فغدا/  وهو:  اآخر  فعل  مع  تزامن  الفعل 
التي اجتمع بع�سها اإلى بع�س، فحركية الزمن لم تكن في �سالح الثور، 
لأن الخطر يتنامى مع كل حركة زمنية. واأ�سيب الثور بالهيجان والتوتر 
للخوف الذي انتابه عندما اقتربت الكالب منه التي و�سفت باأنها غبر 

و�سوار منها ما هو مقطوع الأذان ومنها من لم تقطع.
وقد ركز ال�ساعر على الفعل والفعل الم�ساد فعندما بداأت الكالب 
بنه�س الثور حاول اأن يردهن ويمتنع، ويقطع ال�ساعر الممار�سة الفعلية 
القوائم في  باأنه غليظ  للثور الذي و�سفه  اإلى الو�سف الج�سدي  لينتقل 
طرتيه األوان مختلفة، وبعد ذلك يعود ال�ساعر اإلى ت�سوير الحدث وت�سليط 
ال�سوء على الفعل، في�سور الثور عندما تحرف اإلى طعن الكالب بقرنيه 
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المحددين الأمل�سين، حتى اإن قرنيه من لطخ الدم �سارا �سمغا اأحمر. 
وهنا يتجلى اللون الأحمر ليدل على القتل والفتك. ولذلك جاء الت�سبيه 
ليخدم مجرى الحدث،وليزيد من كثافته الدللية، اإذ اإن ال�سياق يجلي 
كيفية فتك الثور بالكلب من خالل ت�سبيه قرنيه بال�سفودين الجديدين، 
انت�سار  ولكن  بالدم،  يكفان  فهما  ال�سواء،  يدرك  اأن  قبل  نزعا  اللذين 
قتلت  الأخرى  الكالب  لأن  انت�ساره،  يعني  ل  الكلب  الوح�سي على  الثور 
العنيف  ال�سراع  حالة  عن  ينم  باأ�سلوب  الم�سهد   ال�ساعر  وقدم  الثور، 
الذي دار بين الثور وبين الكالب، فتحدث عن الغبار، وكيف األ�سق جنب 
الثور بالتراب، وعندما رجعت الكالب عنه بعد اأن قتل منها الثور من قتل 
بداأت الكالب التي نجت من الموت تعوي من الفزع والخوف ، وظهرت 
�سخ�سية جديدة في الم�سهد وهي �سخ�سية ال�سياد التي ا�ستح�سرها 
قد  ال�سفرات  رقاق  بي�س  ن�سالها  اأ�سهمًا  كفها  في  تحمل  وهي  ال�ساعر 
الفعل  حالة  في  وه��و  ال�سائد  ال�ساعر  ق��دم  وق��د  دقيق.  ب�سكل  �سويت 
واأ�سابه  الكالب  عن  لي�سغله  الثور  يرمي  كان  عندما  وذلك  والممار�سة 

�سهم ونفذ من جنبيه ولذلك كبا الثور كما يكبو الفحل من الإبل.
لقد ج�سدت هذه الحكاية ال�سرد الوا�سح لالأحداث باأ�سلوب يعتمد 
التركيز على الحدث وال�سخ�سية والمفاجاأة والم�سهد واللقطة، ولذلك 
ل بد من الإ�سارة اإلى اأن الحكاية قد انبنت باأ�سلوب يعتمد تنامي الحدث 
وظهور ال�سخ�سيات التي ل تبقى متوارية عن الحدث، واإنما قدمت وهي 
اإذ  اأخ��رى.  نقطة  عند  وتنتهي  نقطة  من  تبداأ  فالحكاية  بالفعل،  تقوم 
ا�ستخدام  الإح�سا�س من خالل  اإنها تمتلك بداية ونهاية وقد تمثل هذا 
اأو  ال�سفات  على  الأفعال  طغت  فمنذ  الحدث،  وتطور  لالأفعال  ال�ساعر 
الو�سف الخارجي تغلغل ال�ساعر في نف�سية الثور الوح�سي وك�سف نهايته 

الماأ�ساوية التي تتجاوب مع روؤيته.



موسى ربابعة
20

14
بر 

تو
ك

- أ
هـ 

14
35

ة 
ج

حل
و ا

، ذ
 3

8 
دد

لع
ا

211

جـــــذور

يقوم  ل  دراميًا  الحكاية طابعًا  يعطي  الأفعال  ا�ستخدام  تكثيف  اإن 
على نقل الم�سهد ب�سورة مبا�سرة، واإنما ب�سورة تعتمد الحركة والفعل، 
اإذ ا�ستخدم ال�ساعر لهذه الغاية كثيرًا من الأفعال: منها اأفعال يمار�سها 
على  ت�سنيفها  ويمكن  والكالب  ال�سائد  يمار�سها  اأفعال  ومنها  الثور 

النحو الآتي:
الثور
يفزع
يعوذ
�سفه
يرمي

ي�سدق
ي�سمع
فغدا

ي�سرق
فان�ساع

و�سد
فنحا

واأق�سد
ويذودهن
ويحتمي

فكبا

الكالب
اأفزعته
�سغف
توزع

ينه�سنه
ارتدت
يت�سوع

ال�شائد
فدنا

فرمى
لينقذ
فانفذ
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الثور والكالب  اإ�سغال الحدث من كل من  ن�سبة  يبرز هذا الجدول 
ت�سكل  الأكثر فاعلية في  اأنه  الثور قد قدم هنا على  اأن  وال�سائد ويبدو 
مجرى الحدث تتبعه الكالب ومن ثم ال�سائد، وهي اأفعال ت�سكل الروؤية 
ال�سراع وتنامي  لتكون ذات طابع يقوم على  الحكاية  التي تنطلق منها 
الحدث واعتماد عن�سر المفاجاأة، ولذلك تتقهقر ذات ال�ساعر لت�سنع 
الحدث وت�سرده عبر تقنيات ت�ستفيد من تقديم ال�سخ�سية وهي تمار�س 
الفعل، وكاأن ال�ساعر يقوم بتحريك ال�سخ�سيات بالطريقة التي يرى اأنها 
تخدم روؤيته، فلم يعد اأبو ذوؤيب يتغنى بحزنه باأ�سلوب مبا�سر، واإنما جعل 
بموت  عا�سها  التي  الفقد  لفكرة  مو�سوعيًا  معادًل  الوح�سي  الثور  مقتل 

اأبنائه. 
فاإذا  ونف�سيًا،  وبنيويًا  و�سرديا،  معنويًا  وتترابط  الحكايات  وتتوالى 
الحكاية  فاإن  الحيوانات،  حول  تتمحوران  ال�سابقتان  الحكايتان  كانت 
نموذجين  ال�ساعر  اختار  اإذ  الإن�ساني،  الفناء  ح��ول  تتمحور  الثالثة 
اإن�سانيين غير عاديين، فهما بطالن مت�ساويان في القوة وال�سجاعة يقول:

حدثانه علــى  يبقـى  ال  والدهـر 
وجهه حتى  الـــدرع  عليه  حميت 
جريهـا يف�شم  خو�شاء  به  تعدو 
ق�شر ال�شبوح لها ف�شرج لحمها
مــتــفــلــق اأنــــ�ــــشــــاوؤهــــا عــــــــن قــانــئ
ا�شتكرهت مــا  اإذا  بــدرتــهــا  تــاأبــى 
بـــيـــنـــا تـــعـــانـــقـــه الـــكـــمـــاة وروغــــــه
يــعــدو بـــه نــهــ�ــس الــمــ�ــشــا�ــس كــاأنــه
فـــتـــنـــازال وتــــواقــــفــــت خــيــالهــمــا

مقنع الــحــديــد  حــلــق  م�شت�شعر 
مــن حــرهــا يـــوم الــكــريــهــة اأ�شفع
حــلــق الــرحــالــة فــهــي رخـــو تمزع
االإ�شبع فيها  تــثــوخ  فهي  بالني 
ير�شـــــع ال  غبره  �شاو  كالقرط 
يــتــبــ�ــشــع ــه  ـــ ـــ ـــ ـــ فــاإنـــ الــحــمــيــم  اإال 
يــــومــــاً اأتــــيــــح لــــه جــــــريء �ــشــلــفــع
ـــــم رجـــعـــه ال يــظــلــع �ـــشـــدع �ــشــلــيـــ
وكـــالهـــمـــا بــطــل الـــلـــقـــاء مــخــدع
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اإن التعالق الذي يتحقق بين �سرائح هذا الن�س يتمثل بتكرار الالزمة 
»والدهر ل يبقى على حدثانه« التي ت�سكل انفتاحًا على اأفق جديد لحكاية 
ارتباطًا  معها  ترتبط  واإنما  الأخرى،  الحكايات  تنف�سل عن  ل  جديدة، 
ح�سنته  ال��ذي  ال�سجاع  الرجل  عن  بالحديث  تبداأ  فالحكاية  ع�سويًا، 
الدروع وقنعته المغافر، والذي حميت عليه الدروع من طول لب�سها له، 
حتى اإن وجهه اأ�سبح اأ�سود، وقد جاء هذا التقديم ال�سردي الذي يعتمد 
�ستدخل فيها عنا�سر جديدة مثل  التي  للحكاية  ليكون مفتاحًا  الو�سف 
فقد  ال�ستطراد،  على  معتمدًا  و�سفها  في  ال�ساعر  اأ�سهب  التي  الفر�س 
ا�ستطرد من و�سف الفار�س اإلى و�سف الفر�س، واإذا كان الو�سف يقدم 
�سورة م�سهدية تقوم على تقديم الحالة لكل من الفار�س والفر�س، فاإن 
ال�ساعر ي�سلط ال�سوء على الفر�س التي دخلت على اأنها �سخ�سية جديدة 
لم  ال�ساعر  لكن  و�سريعة،  العينين  غائرة  فهي  واأفعاًل،  �سفات  تمتلك 
ين�س حالتها النف�سية حيث اإنها تزفر في عدوها، فيقطع الحلق الذي في 
حزام �سرجها للدللة على قوتها، ودليل ذلك اأن الفار�س اعتنى بها وقام 
بتغذيتها حتى تكوم لحمها و�سحمها ثم و�سف ال�ساعر تما�سك الفر�س 
عن  الحديث  قطع  واإن  حملها  بعدم  المتمثلة  وقوتها  ج�سدها  وتالحم 
البطل بالحديث عن الفر�س تقنية تحاول المراوحة بين مقاطع الحكاية 

واأجزائها.

ـــق يـــتـــنـــاهـــبـــان الـــمـــجـــد كــــل واثــــ
رونـــــــــــق ذا  مـــتـــو�ـــشـــح  وكـــالهـــمـــا 
وكـــــالهـــــمـــــا فــــــي كـــــــــفــــه يـــزنـــيـــة
ــيــهــمــا مــــاذيــــتــــان قــ�ــشــاهــمــا وعــل
فــتــخــالــ�ــشــا نــفــ�ــشــيــهــمــا بــنــوافــذ
ماجد عي�شة  عا�س  قد  وكالهما 

بــــبــــالئــــه والــــــيــــــوم يـــــــوم اأ�ـــشـــنـــع 
يقطع الكريهة  م�س  اإذا  ع�شباً 
ــلــع ـــ فــيــهــا �ــشــنــان كـــالـــمـــنـــارة اأً�ــش
تــبــع ــغ  ـــ ـــ ــواب الــ�ــش �ــشــنــع  اأو  داود 
ترفــع الــتــي ال  الــعــبــط  كــنــوافــذ 
وجنــى العال لو اأن �شيئاً ينفع)13(
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ال�سياق  يعطي  فاإنه  البطل  عن  الحديث  ال�ساعر  ي�ستاأنف  وعندما 
الزمني بعدًا ف�سائيًا يمار�س فيه الفعل، ويتمثل هذا بقوله »بينا« فقد كان 
الحدث  لمجرى  الت�سوير  يتجلى  وهنا  والمراوغة،  التعنق  زمن  الزمان 
البطل  بظهور  دينامية  اأكثر  اأ�سبح  ال��ذي  الحركة  عن�سر  على  القائم 
الآخر الذي و�سف باأنه قوي و�سجاع، وحتى ي�سع ال�ساعر الفار�س الأول 
في م�ستوى الفار�س الثاني فاإنه و�سف فر�سه واأ�سبغ عليها اأو�سافا توحي 

بالقوة وال�سرعة. ونفى عن الفر�س اأية �سفة �سلبية يمكن اأن تل�سق بها.
وينتقل ال�ساعر من م�سهد كل بطل وما و�سفه به اإلى مجرى حدث 
فر�سه  عن  كالهما  نزل  عندما  بينهما  تمت  التي  المبارزة  وهو  جديد، 
في  ويتغلغل  الفار�سين،  من  كل  �سخ�سية  ال�ساعر  يتقم�س  ثم  للقتال، 
وحتى  يفوز،  واأن  مجده  على  يحافظ  اأن  يحاول  فكالهما  نف�سيتهما، 
ي�سفي ال�ساعر على الموقف ح�سا�سية بالغة جعل الزمان الذي يدور فيه 

الحدث زمنًا �سنيعًا اإذ يقول: »واليوم يوم اأ�سنع«.
يخدم  ب�سكل  يريد،  كما  ويوجهها  ال�سخ�سيات  يحرك  ال�ساعر  اإن 
التي  التكرارية  الالزمة  مع  مندغمة  الروؤية  هذه  يجعل  وباأ�سلوب  روؤيته 
على حدثانه...«،وتتجلى  يبقى  ل  »والدهر  وهي:  ال�سريحة  بها  افتتحت 
كانا  التي  الأ�سلحة  و�سف  خ��الل  من  الفار�سين  في  الفرو�سية  �سفة 
داود  اإلى  ن�سبت  اأج�سادهما  على  كانت  التي  ال��دروع  اإن  اإذ  يرتديانها، 
كلمة  تكرار  خالل  من  ال�ساعر  وي�ستطرد  �سنعها،  ج��ودة  على  للدللة 
تو�سح،  وكالهما  كفه،  في  وكالهما  اأبيات:  ثالثة  مطلع  في  »كالهما« 

وكالهما قد عا�س.
اأعطى  قد  وبنائها  ال�سخ�سيات  ر�سم  ال�ستطراد في  واإن مثل هذا 
�سورة متكاملة عن �سالحهما، فيتحدث عن الرمح وال�سيف وم�سائهما، 
لكن ال�ساعر فاجاأ المتلقي عندما جعل مجرى الحدث ل ينتهي ل�سالح 
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فار�س دون الآخر واإنما جعل الثنين ي�ستركان في وحدة الم�سير المتمثل 
بالقتل، ولذلك قام الفار�سان بالفعل في اللحظة نف�سها، ف�سعى كل واحد 
اإلى اأن يختل�س نف�س �ساحبه بطعن �سديد، حتى اإن ال�ساعر �سبه الطعنات 
ات�ساعها  في  ت�سبه  التي  بالطعنات  لالآخر  فهما  واحد  كل  وجهها  التي 

ونوافذها �سقوق الثياب التي ل ترقع.
اإن الفار�سين �سادفا الم�سير نف�سه، لأن ال�ساعر كان حري�سًا على 
يتوقع  منهما  واحد  كل  كان  ف��اإذا  كائن حي،  كل  يطال  الموت  يجعل  اأن 
على  م�ستركًا  م�سيرهما  ال�ساعرجعلت  روؤية  فاإن  الآخ��ر،  على  يفوز  اأن 
الرغم مما يتمتعان به من قوة و�سالح وا�ستعداد. وتكاد نهاية الحكاية 
اإن  المتمثلة باآخر بيت تكون تج�سيدًا حقيقيًا لروؤية ال�ساعر الذي يقول 
ثمة  لي�س  لكن  والعال  المجد  وك�سب  ماجد  عي�سة  عا�س  الفار�سين  كال 

�سيء ينفع اأمام حقيقة الموت الأكيدة.
تندرج  اأن  يمكن  كبيرة  حكاية  الثالث  الحكايات  هذه  �سكلت  لقد 
تحت عنوان واحد هو »والدهر ل يبقى على حدثانه«. واإن بنية الحكايات 
يكثف  اأن  ال�ساعر  ا�ستطاع  اإذ  الموت  واحدة، وهي  نهاية  اإلى  يتجه  كان 
بنية ال�سرد ومجرى الحدث وال�سخ�سيات وتنامي المواقف وو�سولها اإلى 
الذروة، ولما كانت الحكايات الثالث ت�سترك في نهاية ماأ�ساوية واحدة، 
فاإن المتلقي كان عليه اأن يغير اأفق توقعه في كل مرة يقراأ فيها حكاية 
من الحكايات، لأن اأفق التوقع ل يمكن اأن يكتفي مع اأفق الن�س ب�سورة 

مبا�سرة في بع�س الأحيان.
واإن المتلقي الذي يقراأ هذا الن�س يجد اإن الإطار العام الذي يدور في 
فلكه الن�س يمكن اأن يقود اإلى توقعات منتظرة بحيث يتطابق اأفق الن�س 
 horizontsverschmeltzung مع اأفق المتلقي. ولذلك فاإن اندماج الأفق
ح�سب مفهوم ياو�س)14( يمكن اأن يتحقق ب�سكل جوهري في هذا الن�س، 
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اإذ اإن المتلقي الذي يقراأ مقدمة الن�س ي�ست�سعر منذ البداية اأن هناك 
م�سيرًا واحدًا يتمثل بالموت.

اأكثر  في  المتكلم  م�ستخدما �سمير  ذاته  ال�ساعر عن  ولكن حديث 
من بيت في المقدمة  ل يقلل من المقاطع ال�سردية في الن�س اإذ قال:

قالت اأميمة: ما لج�شمك �شاحباً           منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 
فاأجبتها ............................

فاأجبتها ...
اأودي بني....

�شبقوا هوي....
فغبرت بعدهم...

واأخال اأني.........
ولقد حر�شت.......

حتى كاأني للحادثات..........
ولقد اأرى اأن البكاء �شفاهة........

وتجلدي لل�شامتين اأريهم... 
اإني باأهل مروتي لمفجع

لقد كان حدث ال�ساعر في مقدمة الق�سيدة ذا ح�سور �سافر �سواء 
واإن  التجريد،  اأ�سلوب  ا�ستخدم  اأم  مبا�سرة  ذاته  عن  التعبير  ا�ستخدم 
�سوت ال�ساعر الطاغي في المقدمة قد هياأ له حديثًا يتمحور حول الذات 
غير  باأ�سلوب  الإح�سا�س  هذا  عبر عن  قد  كان  واإن  بالفقد،  واإح�سا�سها 
مبا�سر عندما اأقام حوارا مع اأميمة التي عبر من خاللها عن اإح�سا�سه 
العميق بالفقد. ولكن ذلك ل ينفي تقاطع الذاتي مع المو�سوعي ، واإنما 
يك�س�ف كاله�ما عن جمال�يات الآخ�ر، فال�سعر»في اأي �سورة من �سوره 
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ل يخلو من مو�سوعية ، بل هي الأ�سا�س الذي يقوم عليه العالم ال�سعري، 
وهو يخالط »الأنا« ويداخله، وبدون ذلك ل يتاأتى لل�سعر وجود«)15(.

واإذا ما و�سعت الحكايات الثالث في مقابل المقدمة فاإن المتلقي 
يرى طغيان ال�سرد وتنامي الحدث وغياب الحديث عن الأنا ،اإذ يتحول 
ال�ساعر اإلى راو ي�سرد الأحداث ويحرك ال�سخو�س بالطريقة اأو بالأ�سلوب 
الذي يخدم روؤيته.فالحكايات التي ت�سكل منها الن�س جعلت بناءه على 
هيكله  على  يحافظ  بما  بالن�س  وتم�سي  وتتقاطع  تت�سارك  دوائر  �سكل 
ببدايتها  الحكايات  حققتها  متكاملة  بنية  له  توافرت  حتى  ومعماره، 

ونهاياتها المت�سابهة.
ثانياً: حكاية ال�شيد:

ترت�سم في الق�سيدة الجاهلية معالم تختفي فيها اأنا ال�ساعر التي 
وتمثل  فائقة،  عناية  بها  يعتني  التي  التف�سيلية  الم�ساهد  خلف  تتوارى 
ال�ساعر  اأن��ا  وتزيح  ال�سرد،  تتبنى  التي  الظواهر  اإح��دى  ال�سيد  لوحة 
ذات  اإل��ى  تتحول  لأنها  �سوتها،  ي�سمع  المرء  يكاد  ل  متوارية  وتجعلها 
�ساردة توجه الأحداث والأفعال ب�سكل يبعدها عن الهاج�س الغنائي الذي 
يتج�سد في مقاطع اأخرى من الق�سيدة. ومن الأمثلة على بنية الحكاية 

في ال�سيد ما جاء في �سعر زهير بن اأبي �سلمى الذي يقول: 
تالعـه حـو  الو�شمي  مــن  وغيث 
�شابح النوا�شر  بمم�شود  �شبحت 
�شفاقه يــخــرق  لــم  �شظاه  اأمــيــن 
�شنعه فـــاأكـــمـــل  عــلــفــنــاه  قــلــيــاًل 
ال�شيد مرة نبتغي  اإذا ما غدونا 
فبينا نبغي الوح�س جاء غالمنا

هواطلـه النجاء  روابــي  اأجابــت 
نهــــد مراكله الخــــد  اأ�شيـــل  ممر 
بــمــنــقــبــه ولــــــم تـــقـــطـــع اأبـــاجـــلـــه
فــــتــــم وعـــــزتـــــه يـــــــــــداه وكـــاهـــلـــه
مــــتــــى نـــــــــــره فـــــاإنـــــنـــــا نـــخـــاتـــلـــه
وي�شائله �شخ�شه  ويخفي  يــدب 
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جاءت هذه الحكاية بعد حديث ال�ساعر عن عالقته ب�سلمى واإعالمه 
عن التهدم المكاني والت�سادم مع الزمن، ول يمكن في هذا المجال و�سع 
مثل هذه الحكاية في اإطار ال�سعر الغنائي الخال�س، فالتقنيات والأدوات 
والبناء اأ�سهمت في ن�سج هذه الأبيات ال�سعرية في اإطار متكامل. وخير 
البيت  في  تبداأ  التي  للحكاية  الزماني  التاأطير  هو هذا  ذلك  على  دليل 
الثاني بقول ال�ساعر »�سبحت« وبقوله في البيت الأخير »ورحنا« و�سمن 

هذا البعد الزماني تتحرك ال�سخ�سيات والأفعال والأحداث وتتنامى.

فــــقــــال �ـــشـــيـــاه راتـــــعـــــات  بــقــفــرة
ونا�شط ال�شراء  كــاأقــوا�ــس  ثــالث 
الــطــراد عنه جحا�شه وقــد خــرم 
فــبــتــنــا عــــراة عــنــد راأ�ـــــس جــوادنــا
فــنــ�ــشــربــه حــتــى اطـــمـــاأن قــذالــه
اإن يــنــال قــذالــه ومــلــجــمــنــا مـــــــــــا 
غالمنا حملنا  قــد  بــالأي  فالأيـا 
طريقه واأبــ�ــشــر  �ــشـــــدد  لــه  فقلنا 
غـــرة لــلــ�ــشــيــد  اأن  تــعــلــم  وقـــلـــت 
ـــار الـــ�ـــشـــيـــاه ولــيــدنــا ــــ فـــاأتـــبـــع اآثــــ
نــــظــــرت اإلــــيــــه نــــظــــرة فـــراأيـــتـــــــه
يثرن الح�شى في وجهه وهو الحق
اإلفه دون  مــن  العير  علينا  فــرد 
وع�شية الجياد  ين�شو  به  ورحنا 
بذي ميعة ال مو�شع الرمح م�شلم

م�شائله حو  القريان  بم�شتاأ�شد 
قد اخ�شر من ل�س الغمير حجافله
نــفــ�ــشــه وحــالئــلـــــه اإال  يــبــق  فــلــم 
ـــــن نــفــ�ــشــه ونـــزاولـــه ـــ يـــزاولـــنـــا عـــ
ولــــم يــطــمــئــن قــلــبــه وخــ�ــشــائــلــه
اأنــامــلــه اإال  االأر�ـــــس  قـــدمـــاه  وال 
على ظهر محبوك، ظماء مفا�شله
�شاغله و�شاتي  فيه عن  هو  ومـا 
ــه قــاتــلـــ ــــك  فــــاإن تــ�ــشــيــعــهــا  واإال 
ك�شوؤبوب غيـث يحف�س االأكم وابله
عــلــى كـــــل حـــال مـــرة هـــو حامله
�ـــشـــــــراع تـــوالـــيـــه �ــشــيــاب اأوائـــلـــه
وفائله ن�شاه  يــدمــى  رغــمــه  على 
مــخــ�ــشــبــة اأر�ــــشــــاغــــه وحـــوامـــلـــه
لبْطء وال ما خلف ذلك خاذله)16(
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ومما يوؤطر هذه الحكاية التي تجري اأحداثها بين »�سبحت« و»رحنا« 
ما يتمثل باندحار الو�سف التف�سيلي في الحكاية ل�سالح الحدث وتطوره، 
اإذ اإن ال�ساعر على الرغم من تركيزه على �سخ�سية الح�سان اإل اأنه لم 
يركز على اأو�سافه ب�سكل تف�سيلي كما حدث في و�سف الناقة عند طرفة 
وهذا  وقوته،  �سرعته  فيه  و�سف  تقديمًا  الح�سان  قدم  فال�ساعر  مثاًل. 
تطلب منه اأن يلتفت اإلى خ�سائله الج�سدية، فهو محمود النوا�سر واأ�سيل 
الخد، ونهد مراكله، واأمين �سظاه ،فتم وعزته يداه وكاهله، ومحبوك، 
وظماء مفا�سله، اإن هذه الأو�ساف الج�سدية التي منحت للح�سان قليلة 
جدًا في اإطار و�سف الح�سان في ال�سعر الجاهلي ب�سكل عام. ولذلك ل 
بد من القول اإن اندحار الو�سف في هذه الأبيات تعزيز وتكري�س لظاهرة 
الحكي في هذا الن�س.ولذا يتراوح الم�سهد بين الو�سف وال�سرد وبناء 
المكثفة،  واللحظة  الخاطفة،  ال�سرعة  قبيل  من  �سمات  و»اإن  الحدث، 
والتقطع في ال�سرد والنتقال المفاجئ، هي ما تميز الق�سيدة الق�س�سية 
ب�سفتها �سكاًل اأدبيًا نوعيا مخ�سو�سًا، اإن هذه المقومات الفنية ت�ستمد 
قوتها من انتمائها لجن�س اأدبي هو ال�سعر بما يفر�سه على المتلقي من 

فهم نوعي لهذا النمط التعبيري«)17(.
�سخ�سية  هي:  ال�سخ�سيات  من  مجموعة  الحكاية  هذه  في  ت�تنزل 
وهي  والأت��ن.  الوح�سي  والحمار  والح�سان  والغالم  واأ�سحابه  ال�ساعر 
اأدوار ال�سخ�سيات الأخرى  �سخ�سيات يقوم كل منها بدور يتعا�سد مع 
من اأجل ت�سكيل ن�سق حكائي ل يتحدث عن »الأنا« ل�سالح الحدث وبناء 
الحكاية، واإذا كان هذا الأمر قد حدث دون وعي من ال�ساعر، فاإن هذا 
غير مطروح هنا للنقا�س، لأن غاية الدرا�سة التركيز على بنية الحكاية 

وكيفية ن�سجها. بعد اأن �سارت واقعة تحتاج اإلى تاأويل وبيان.
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الإط��ار  ك��ان  واإذا  ومكاني،  زماني  اإط��ار  �سمن  الحكاية  تتحرك 
الزماني اأكثر و�سوحًا فاإن ال�ساعر لم يركز على البعد المكاني اإل قلياًل 

وذلك عندما قال:
فقال �شياه راتعات بقفرة           بم�شتاأ�شد القريان حو م�شائله

وهنا يتجلى التحديد المكاني الذي احتوى ال�سياه والحمار الوح�سي، 
وهو تحديد ي�سي من خالل عن�سر الو�سف بالخ�سائ�س التي يتحلى بها 
�سارت  »حو«  كلمة  اإن  حتى  وحياة،  واأمنًا  خ�سوبة  يفي�س  الذي  المكان 
اإذ انقلب اللون الأخ�سر  تج�سيدًا وا�سحًا للمبالغة في و�سف الخ�سب، 
ودللت  بالخ�سوبة  ي�سي  فالمكان  النبات.  اخ�سرار  ل�سدة  ال�سواد  اإلى 
الحياة ، تتحرك فيه �سخ�سيات محددة، ولكن ال�ساعر لم يغرق نف�سه 

بالو�سف، واإنما كان همه ال�ساغل اللتفات اإلى عن�سر الحدث والفعل.
ومما يدل على ان�سغاله بالفعل والحدث، ما ي�سير اإلى تركيزه على 
من  هذا  تمثل  وقد  ال�ستغراق،  درج��ة  اإل��ى  به  وان�سغاله  الحدث  م�سار 
خالل اتكاء ال�ساعر على عن�سر الحوار الذي يتمثل في قوله فقال: وقال 
اأميري، فقلنا له، وقلت. وهو حوار يتراوح بين م�ستويات متعددة، فتارة 
اأميري، وقلت،  يكون حوارًا �سادرًا عن �سخ�س واحد مثل: فقال: وقال 
وتارة يكون حوارًا �سادرًا عن الجماعة مثل: فقلنا. ولذلك فاإن الحدث 

موؤطر بالم�سهد وال�سورة والحركة والفعل وغير ذلك.
القائم على  بال�سرد  يرتبط  الذي  الفعل  اإطار  اإلى  اللتفات  ويمكن 
التنامي، فالأفعال ل ت�سند اإلى �سمير المتكلم المفرد فقط ،ولكنها ت�سند 
ينبغي،  غدونا،  علفناه،  مثل:  الجماعي  المتكلم  �سمير  اإلى  الفاعل  في 
اأنختله، ن�ساوله، فبتنا، يزاولنا، ونزاوله، فن�سربه، فقلنا، ورحنا، وفي 
اإلى �سمير المتكلم المفرد مثل:  مقابل هذه الأفعال توجد اأفعال ت�سند 
وقال  اأخ�سر،  فقال،  وي�سائله،  ويخفي،  يدب  غالمنا،  جاء  �سبحت، 

اأميري، �سدد، واب�سر طريقه ... تعلم ... نظرت ... فرد.
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و�سفاتها  ال�سخ�سية  للك�سف عن  الآتي  بالجدول  ال�ستعانة  ويمكن 
وقيامها بالفعل وذلك على النحو الآتي:

ال�شاعر
�سبحت
وقلت

و�ساتي
نظرت
فراأيته

علفناه
نبتغي

ل نخاتله
نبغي

اأتختله
ت�ساوله

فبتنا
نزاوله

فن�سربه
وملجمنا ما اإن ينال

حملنا
فقلنا:
ورحنا

جاء غالمنا
يدب

يخفي �سخ�سه
وي�سائله

فقال
وقال اأميري

حملنا غالمنا
�سدد

واأب�سر طريقه
تعلم

األ ت�سيعه
فاإنك قاتله
فاأتبع اآثار 

ال�سياه
رد علينا العير

مم�سود النوا�سر
�سابح
ممر

اأ�سيل الخد
نهد مراكله
اأكمل �سنعه

تم
عزته يداه وكاهله

اأمين �سظاه
لم يخرق �سفاقه
ولم تقطع اأباجله

يزاولنا
فت�سربه حتى 
اطماأن قذاله

لم يطمئن قلبه وخ�سائله
ظهر محبوك
ظماء مفا�سله
ين�سو الجياد

مخ�سبة اأر�ساغه
وحوامله

بذي ميعة
ل مو�سع الرمح 

م�سلم لبطء
ول ما خلف ذلك خاذله

راتعات بقفرة
ثالث كاقو�س ال�سراء

نا�سط
اخ�سر جحافله

رم الطراد جحا�سه
لم يبق اإل نف�سه وحالئله

يثرن الح�سى
يدمي ن�ساه وفاتله

ال�شياه والحمار الوح�شيالح�شانالغالمالجماعة
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وعلى  ال��ح��دث  على  التركيز  م��دى  ال�سابق  ال��ج��دول  ج�سد  لقد 
وكالهما  الح�سان،  و�سخ�سية  الغالم  �سخ�سية  وخا�سة  ال�سخ�سيات 
التي  الأفعال  فاإن  ولذلك  ووا�سحة،  اإيجابية  ب�سورة  بالفعل  يقوم  كان 
به،  قامت  ال��ذي  ال��دور  اأو  الم�ساهمة  مدى  تبين  �سخ�سية  بكل  تت�سل 
فالأحداث التي تتوالى توقفت مرتين مرة بالو�سف، واأخرى بالحوار اأو 
حديث ال�سخ�سية، فو�سف ال�ساعر للح�سان من الخارج، وو�سفه لل�سياه 
الحدث  ي�سيئان  اأنهما  مع  تف�سيلي،  ب�سكل  ياأت  لم  الوح�سي  والحمار 

ب�سكل كبير.
وفي اإطار الن�سغال بالحدث وال�سرد المتتابع مرة ب�سوت الجماعة 
اأن  ا�ستطاعت  اأبعادًا  للحكاية  هياأ  قد  ذلك  ف��اإن  الفرد،  ب�سوت  وم��رة 
اإلى دائرة حدث اأكبر وذلك  تتنامى واأن تبداأ من دائرة �سغيرة لتنتقل 
بظهور ال�سخ�سيات المتعددة التي تكلمت  وقامت بالحدث، فالحوار بين 
الجماعة ومخاطبة الغالم باإ�سدار الأوامر له قد ك�سف عن تنامي الفعل 
هذه  حوله  تتمحور  الذي  الأ�سا�س  هو  الحدث  بوؤرة  على  التركيز  وجعل 

الحكاية.
وخا�سة  قليال،  اإل  يظهر  ل  ال���راوي  يمثل  ال��ذي  ال�ساعر  ف�سوت 
اإل  وا�سحًا  ال�ساعر  ياأت �سوت  لم  ولذلك  للغالم،  الأوام��ر  اإ�سدار  عند 
اأما  في مواطن قليلة جدًا، مثال ذلك قوله: �سبحت، وقلت، نظرت ... 
كانت  واإذا  الحكاية،  من  كبيرة  م�ساحة  ح�سورها  غطى  فقد  الجماعة 
�سخ�سية الغالم قد قامت بدور فاعل في ت�سكيل الحدث، فاإن �سخ�سية 
الح�سان قد طغت على ال�سخ�سيات الأخرى لتمثل فاعليته وقدرته على 
ال�ساعر وتجعله يقوم بالفعل ب�سكل تتحدد فيه  الممار�سة، تحركه ذات 
العقل،  �سوت  اإلى  ي�ستمع  ل  الذي  الفاعل  الماجد  الح�سان  �سخ�سية 
ب�سكل  يتنا�سب  وهذا  وال�سعور،  العاطفة  �سوت  اإلى  ي�ستمع  الذي  واإنما 

فاعل مع محتوى الق�سيدة وروؤيتها.
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الحكاية  هذه  في  الأ�سوات  وتعدد  ال�سخ�سيات  تعدد  فاإن  ولذلك 
قد هياأ لها تما�سكًا وتالحمًا من خالل العنا�سر ال�سردية التي تج�سدت 
في اإطارها الكلي. ولذلك فاإن الرحلة بداأت من نقطة زمنية بالرتحال 
ارتباطها  تج�سد  زمنية  نقطة  اإلى  وانتهت  ال�سباح،  في  الح�سان  على 
الح�سان  وفوز  الوح�سي  الحمار  وقتل  بال�سيد  تمثلت  اإيجابية  بنتائج 
اأنه جاء  اأن يكون �سخ�سية رئي�سة لول  وانت�ساره. وهو ح�سان ل يمكن 
معادًل ل�سخ�سية الممدوح ح�سن بن حذيفة، الذي ان�ساع اإلى عاطفته 
في مواجهة خ�سمه النعمان. وكان مقتل الحمار الوح�سي بمثابة الإ�سارة 
وقتال  بالحرب  نف�سه  تحدثه  م��ن  لكل  الحتمية  والنتيجة  الوا�سحة 

الآخرين.
ويمكن تمثيل الحدث وتناميه على النحو الأتي:

رحلة ال�ساعر في ال�سباح اإلى ال�سيد + الح�سان + الغالم + ال�سياه 
في  الرحلة  انتهاء   + الوح�سي  الحمار  مقت�ل   + الح�س��ان    + والحمار  

الم�ساء وفوز الح�سان.
الحدث قد �سيطر  فاإن  الم�سهد  لهذا  الدقيقة  المعاينة  ومن خالل 
عن  الحديث  تمث�ل  التي  النبرة  وتراجعت  فاعل.  ب�سكل  الحكاية  على 
»الأنا« التي حكمت روؤية كثير من الباحثين الذين كانوا يرون اأن ال�سعر 
اأ�سبحت  قد  هنا  الغنائية  الأنا  كانت  واإذا  فقط.  غنائي  �سعر  الجاهلي 
�سبابية اأمام م�سار الحدث ومجراه، فاإن العنا�سر ال�سردية التي تتقاطع 
ال�سعر  خ�سائ�س  من  مهمة  خ�س�سية  مثلت  قد  ال�سعرية  العنا�سر  مع 

الجاهلي.
ثالثاً: حكاية ال�شعلوك:

على  تتاأ�س�س  التي  الحكاية  تقنية  باعتماده  ال�سعاليك  �سعر  يمتاز 
بنية يندمج فيها البعد الغنائي والبعد ال�سردي، ويبدو اأن طبيعة الموقف 
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والروؤية قد جعلت ح�سور المقاطع ال�سردية في ق�سائدهم ظاهرة لفتة، 
ال�سعاليك  �سعر  خا�سية  فيه  تتميز  واحد  بنموذج  الدرا�سة  و�ستكتفي 

القائمة على مزج الأجنا�س معًا. يقول ال�سنفرى.

الحكاية  هي  تكن  ولم  الكلي،  الن�س  �سياق  في  الحكاية  هذه  تاأتي 
الوحيدة التي جاءت في هذه الق�سيدة، فهناك �سرد حكائي عندما تحدث 
تماهيه  عن  تحدث  عندما  وكذلك  الماء،  لورود  القطا  مع  تناف�سه  عن 
مع الذئب الذي اتخذه معادًل مو�سوعيًا تقنع به وتحدث عن اأحا�سي�سه 
وم�ساعره من خالله. وقد تخللت المقاطع الحكائية هذه الق�سيدة في 
�سياقات اأخرى، ولكن الأبيات ال�سابقة تمثل نمطًا حكائيًا مميزًا، اإذ اإن 
الحكاية موؤطرة باأبعاد زمانية )وليلة ...( ومكانية )الغمي�ساء(، و�سمن 
هذين الإطارين تدور الأحداث التي تج�سد البطولة ويتنزل فيها ال�ساعر 
اأو  الم�سهد  بت�سوير  يبداأ  اإنه  اإذ  الأ�سطوري،  اأو  الخارق،  البطل  منزلة 
�سديد  بالليل  يتمثل  زماني  اإط��ار  وه��و  الحدث  فيه  ي��دور  ال��ذي  الإط��ار 
البرودة وحالك الظالم، وهنا يحاول ال�ساعر اأن يجعل الإطار الذي يدور 
اإطارًا محددًا بالزمان والمكان، وعلى الرغم من الح�سور  فيه الحدث 
بالأنا  ت�سمى  اأن  يمكن  ما  اأو  الحدث  برواية  تقوم  التي  لالأنا  الفاعل 
الحدث  بوؤرة  في  في ح�سورها  تتجلى  الأنا  فاإن   Ich-erzähler ال�ساردة 

وليلة نح�س ي�شطلي القو�س ربهـا
دع�شت على غط�س وبغ�س و�شحبتي
ــت نــ�ــشــوانــاً واأيـــخـــت اإلــــدة فــاأيــمـــ
بالغمي�شاء جال�شاً عنــي  فاأ�شبح 
كالبنا بليـل  هـــرت  لــقــد  فــقــالــوا 
فـــلـــم  تــــك اإال نــــبــــاأة ثــــم هــومــت
فــاإن يــك مــن  جــن الأبـــرح طارقاً

يتنبل بــهــا  الـــالتـــــــي  واأقــطــعــــــــه 
�ـــشـــعـــار واإرزيــــــــــز ووجــــــر واأفـــكـــل
األيـل والــلــيــل  اأبــــداأت  وعـــدت كما 
فــريــقــان: مــ�ــشــوؤول واآخــــر ي�شاأل
فرعـل ع�س  اأم  ع�س  اأذئـــب  فقلنا 
اأجــدل ويــع  اأم  ربــع  قطاة  فقلنا 
واإن يك اإن�شاً ماكها االإن�س تفعل)17(
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ولي�س في بوؤرة ال�سرد فقط، اإذ يتزامن زمن ال�سرد وزمن الحدث معًا. 
فال�ساعر يروي الحدث ب�سورة متنامية تنطلق ب�سكل اأفقي من نقطة اإلى 

اأخرى وب�سكل عمودي من خالل تفاعل النموذج البطل مع الحدث.
عالم  وه���و  المحيط  ال��ع��ال��م  ت�سوير  خ���الل  م��ن  ال��ح��ك��اي��ة  ت��ب��داأ 
الذي  العالم  وه��ذا  لل�ساعر،  تحديًا  ي�سكل  عالم  اأن��ه  اأي  وب��ارد،  مظلم 
المتنامي  بال�سرد  فبداأ  البطولة،  �سفة  نف�سه  في  عزز  ال�ساعر  يتحدى 
والمت�ساعد، ولذلك اأعلن عن تحديه للطبيعة وقمعها، وهو قمع  يعادل 
الأ�سياء  على  ينت�سر  اأن  ا�ستطاع  ال�ساعر  ولكن  و�سلطتها،  القبيلة  قمع 
المعادية عندما قال: دع�ست، ولم يكتف بهذا بل �سور فعله الخارق في 
�سنه للغارة التي تمثلت بال�سرعة اإذ اإن ال�ساعر اختزل الزمن ليبين  فعله 
الخارق و�سرعته وخا�سة عندما قال »وعدت كما اأبداأت والليل األيل«، اأي 
اأن الغارة بداأت بالليل الحالك وانتهت به، وهذا اختزال وا�سح لعن�سر 
الزمن وتكثيف له، وكاأن ال�ساعر عمد اإلى اأن يخت�سر الزمن ليبين هول 

الفعل والممار�سة التي قام بها.
ما  الدرامي  التجلي  على  القائم  بعدها  الحكاية  هذه  يمنح  ومما 
يتمثل بعن�سر الحوار الذي دار بين القوم الذين �سن عليهم الغارة، اإذ 
انق�سم القوم اإلى فريقين: م�سوؤول و�سائل. وقد رافق هذا الحوار تحديد 
للعن�سر المكاني المتمثل »بالغمي�ساء«، وهذا الحوار لم ياأت هكذا واإنما 
ال�سدمة  فعن�سر  وال�سدمة،  والمفاجاأة  التوتر  بهاج�س  م�سكونا  جاء 
جعلهم يدخلون في دائرة التخمين والظن، ولذلك اأدار ال�ساعر الحوار 
بين الطرفين ليوؤكد فاعليته وفعله الخارق، اإذ اإن القوم بدوؤوا يف�سرون 
�سر نباح الكالب و�سياحها، وراأوا اأن ذلك يمكن اأن يكون ب�سبب قطاة اأو 
�سقر، اأو اأن ال�سوت يمكن اأن يكون ناتجًا عن حركة ذئب اأو فرعل. وكل 
هذه الأ�سياء تاأكيد على الأفعال الخارقة التي يتمتع بها ال�ساعر. وكلها 
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تت�سف  واإنما  بال�سهولة،  تت�سف  التي ل  الأفعال  لهذه  تكري�س  اأو  تعميق 
القطا،  ال�سريعة  بالطيور  م��رة  نف�سه  رب��ط  ال�ساعر  اإن  حتى  بالعنف، 
اأنه  والفرعل،اإل  الذئب  المتوح�سة  والحيوانات  »ال�سقر«  والمفتر�سة 
ج�سد من خالل الحوار اأن فعله يتفوق على كل هذا العالم ، وهو العالم 

الذي �سكل انتماءه البديل.
اإن مثل هذه التخمينات والظنون اأدت اإلى تاأطير �سخ�سية ال�ساعر 
ور�سم معالمها البطولية، فهو لم يكن �ساحب فعل عادي، واإنما اأفعاله 
ترتبط بالدللت التي تتجاوز قدرة الإن�سان العادي اإلى اأن تت�سم بالأفعال 

الخارقة، وقد تج�سد هذا باعتراف القوم الذين قالوا:
فاإن يك من جن الأبرح طارقاً           واإن يك اإن�شاً ما كها االإن�س تفعل

مذاهب  يذهبون  جعلتهم  القوم  انتابت  التي  الحيرة  ف��اإن  ولذلك 
�ستى في تف�سير الفعل العجيب والمده�س، فالفعل يمكن اأن يكون من�سوبًا 
اإلى الجن، واإن ن�سب اإلى الإن�س فاإن الن�سان يعجز عن مثل هذا الفعل 

الخارق.
تجلي  عنا�سر  على  ق�سرها  من  الرغم  على  الحكاية  هذه  تحتوي 
ثنائية  فيها  تبرز  التي  ال�سينمائية  اللقطة  على  القائم  ال�سردي  البعد 
الخفاء والتجلي، اإذ ي�ستح�سر ال�ساعر الم�سهد الذي يبرز فيه ذاته ثم 
وقوة  �سرعته  يدور حديثهم عن  الذين  القوم  ليحل محلها  الذات  تغيب 
�سخ�سية  ح��ول  وتتمحور  موجزة  الحكاية  اأن  من  الرغم  فتكه،وعلى 
ال�ساعر اإل اأن عن�سر الحوار: م�سوؤول و�سائل، وقالوا: وقلنا، وغير هذه 
يخرج  بعدًا  تج�سد  وثيقًا  ارتباطًا  بالحكاية  ترتبط  التي  العنا�سر  من 
اإن الحدث يطغى على  اإذ  بارزًا،  التي تمثل ح�سورًا  ال�سعر من غنائيته 

ح�سور الأنا من خالل انعكا�سه المده�س في نف�سية القوم.
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اإن�سان مده�س  اأنه  ال�سنفرى نف�سه في هذه الحكاية على  لقد قدم 
اإذ تمحورت عنا�سر الحكاية بحدثها و�سخ�سياتها  وعجيب واأ�سطوري، 
ال�سخ�سية  واإطارها حول الحدث الأ�سا�س الذي يميز  وزمانها ومكانها 
الأفعال  دائ��رة  اإل��ى  اأفعالهم  في  العاديين  النا�س  دائ��رة  من  ويخرجها 

الخارقة.
ويمكن تمثيل معالم هذه الحكاية التي يمتزج فيها الحدث وال�سرد 

على النحو الآتي :

وفي اإطار هذه العنا�سر بينت الحكاية بناء �سرديًا مهمًا على الرغم 
من ح�سور الأنا، اإل اأن ت�سليط ال�سوء على الحدث وا�ستح�سار العنا�سر 
الأخرى الإن�سانية وغير الإن�سانية في هذه الحكاية دليل وا�سح على اأن 
التركيز على الحكاية ذات الإطار الوا�سح الذي يبداأ من نقطة وينتهي 
عند اأخرى ما هو اإل اإ�سارة على اأن الحدث يمثل العن�سر الأ�سا�س في 

الك�سف عن بطولة ال�ساعر الخارقة. 
ويتجلى ح�سور الحكاية في نماذج اأخرى من ال�سعر القديم، وهذا 
يفقد  اأن  دون  ال�سعري،  مع  ويتقاطع  يظهر  اأن  يمكن  ال�سردي  اأن  يعني 
الق�سيدة القديمة خ�سو�سيتها المتمثلة في التدفق الإيقاعي، لأن مثل 
هذا العن�سر ي�سهم ب�سكل فاعل في بناء الحدث وال�سرد باأ�سلوب ي�سد 

االإطار 
الخارق
البرد

الظالم
المطر
غط�س

الزمان

ليلة نح�س

القوم

الحيرة
الده�سة
الظن

ال�شاعر

دع�ست
فاأيمت
وعدت
واأ�سبح

المكان

الغمي�ساء

عالم 
الحيوان

القطا
الأجدل
الذئب
فرعل
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القديم  الن�س  في  الحكائية  للعنا�سر  الطاغي  الح�سور  واإن  القارئ، 
يدعو اإلى التخل�س من هيمنة و�سف هذا ال�سعر باأنه غنائي وح�سب.وفي 
�سوء هذا الت�سور فاإن الحكاية في الن�س القديم قد وفرت له التما�سك 
والتالحم ، واأعانت على ت�سييد معماريته باأ�سلوب مميز.ولذا فاإن الن�س 
القديم يمكن اأن يو�سف باأنه من الأنواع المختلطة ، اأكثر من اأن يو�سف 

باأنه غنائي.
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تفتُّق الذوق الفني عند العرب

نحو ت�أ�شي�س ممنهج ل�شعرية ال�شعر

تركي �أحممد)*(

عر في حياة العربّي: 1 - مكانة ال�شِّ
عُر في الع�سر الجاهلي بمكانٍة مرموقٍة، كما احتَل م�ساحًة  حِظَي ال�سِّ
ة الأخرى كالخطابة مثاًل، وكانِت العرُب  �سا�سعًة من بين الأجنا�س الأدبيَّ
اأحكامها  عليه  وقا�ست  اأم��وره��ا،  في  حته  رجَّ و  لزمته  �سيئًا  اأحبَّت  اإذا 
عر في  ال�سِّ »كان  231ه�:  الجمحي ت  ابن �شالم  قال  لذلك  وت�سريعاتها 
الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم ، به ياأخذون واإليه 
�سكب  في  القدم  منذ  العرِب  دي��واَن  عُر  ال�سِّ كان  هنا  من  ي�سيروَن«)1(. 
خواطرهم والتفريج عن همومهم  وم�ساكلهم ومذكرة تحفظ اأخبارهم 

و�سائر اأياِمهم.
�ساعر  فيها  َنبغ  اإذا  القبائل  وتهنئ  ب�سعرائها  تفتخر  العرب  كانت 
ها ابن ر�شيق ت 465ه� -  ما، ومفاخرة العرب تكمن في ثالثة اأ�سياء عدَّ
في كتابه العمدة - بقوله: »كانت القبيلُة من العرب اإذا نبغ فيها �ساعر 
اأتِت القبائل فهناأتها، و�سنعِت الأطعمة، واجتمع الن�ساُء يلعْبَن بالمزاهر، 
حمايٌة  ��ه  لأنَّ وال��ول��دان؛  ج��اُل  ال��رِّ ويتبا�سر  الأع��را���س،  في  ي�سنعون  كما 

)*( كلية اللغات واآلداب جامعة تيارت - الجزائر.
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بذكرهم.  واإ�ساٌدة  لماآثرهم،  وتخليٌد  اأح�سابهم،  عن  وذبٌّ  لأعرا�سهم، 
وكانوا ل يهِنُئون اإلَّ بغالم يوَلُد، اأو �ساعر ينبغ فيهم، اأو فر�س َتْنُتج«)2(، 
وكان ال�ساعُر ل�ساَن القبيلِة ُيدافع عنها في اأوقات الحرب، وَيْذُكر ماآِثرها 
الذي  القا�سي  موقف  اأي�سا  وقف  ،كما  ْلِم  ال�سِّ �ساعات  في  وذكرياتها 
ُي�سِلح بين المتخا�سمين. والأمثلة في موروثنا النَّقدي اأو�سع من اأن تحد 
اأن تحّد، منها: ما جرى بين قبيلتي  عب�س وذبيان وعرفت  واأ�سمل من 
عراء في مدِح الم�سلحين من  با�سم حرب »داح�س والغبراء« ونزوح ال�سُّ
لح كقول زهير بن اأبي �شلمى ت:627م في  �سادات القبائل المباِدَرة بال�سُّ

يدين الحارث بن عوف وهرم بن �سنان بقوله)3(:   مدح ال�سَّ

اعر �سولُته  في الكالم، ومتى مدَح قبيلًة ُرِفعت رايُتها على  وكان لل�سَّ
القبائل جمعاء، واإن كان ا�سُمها ذميًما و لقُبها قبيحًا، وقد ورد اأن جرول 
ابن اأو�س - المعروف بالحطيئـة -)ت: 59ه�( قد َوَفَد على قوٍم ُيعَرُفون 
فاأكرموا  الم�سين  الَّلقب  هذا  من  َي�ستنكرون  وكانوا  اقِة  النَّ اأن��ف  ببني 
وفادَته، واأح�سنوا مثواه و�سيافَته �َسْرَط اأن يقوَل �سعرًا يمدح فيه قبيلَتهم 

فاأْن�َسَد:

به  ون  وَيُمدُّ �َسِب  النَّ بهذا  يتطاولون  و�ساروا  المدح،  بهذا  فَرَفعهم 
اأ�سواَتهم في جهارة)4(. 

ى كلَّ الحدوِد، وفاق كلَّ التَّ�سوراِت  اِعر هنا بل تعدَّ ولم يقف َقْدُر ال�سَّ
حتَّى اإنَّه دخل في خ�سو�سياِت البيت العربي؛ من زواج وغيره فقد ُحِكَي 

َوَمْبَرِم �َشِحيٍل  ِمْن  َحاٍل  ُكلِّ  َعلَى 
َمْن�َشـِم ِعْطَر  َبْيَنُهْم  وا  َوَدقُّ َتَفاَنْوا 
َوَمْن َي�ْشَتِبْح َكْنًزا ِمَن اْلَمْجِد َيْعُظِم

ــا َب اأَ ُيْن�َشُبوَن  َمــا  اإَِذا  َواْلأَْكــَرِمــيــَن 
َنَبا؟ ْنِف اْلنَّاَقِة اْلذَّ َوَمن ُي�َشاِوي ِباأَ

َوَجــْدُتــَمــا ِيــَداِن  ال�شَّ ِلِنْعَم  َيِميًنا 
َبْعَدَمـا َوُذْبـــــَيــاَن  َعْب�ًشا  َتــَداَرْكــُتــَمــا 
ُهِدْيُتَما َمَعدٍّ  ُعْلَيا  ِفي  َعِظيَمــْيِن 

اْلأَْكَثِريَن َح�شاً نَّ  َفــاإِ اأَُمــاُم  �ِشيِري 
َقوٌم ُهُم اْلأَْنُف، َواْلأَْذَنــاُب َغْيرهم
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اعر )الأع�شى(  اأنَّه كان لرجل اأربُع بنات لم يطلْبُهنَّ اأحٌد ف�سكا اإلى ال�سَّ
فقال فيهن �سعرًا، فما راأيت اإلَّ والرجال يت�سابقون اإليه جريًا يخطبون 

بناته)5(.
عجيبًا،  كالمًا  باعتباره  العرب  عند  اعر  ال�سَّ قيمِة  من  عُر  ال�سِّ رفع 
ي وهو ما جعل الجاحظ ت 255ه�  وما للكلمة من اأثٍر �سحرٍي لدى المتلقِّ
ي�سل اإلى حد ال�ستعاذة منه  في م�ستهلِّ كتاِبه )البيان والتبيين( حيث 
ق�سَد  ولعلَّ  العمل«)6(،  وفتنِة  القول  فتنة  من  بك  نعوذ  اإنا  :»اللَُّهمَّ  قال 
َي�ْسَلم  ل  الَّتي  الفتنُة  وهما  ثر،  والنَّ عر  ال�سِّ بجن�سيه  القوُل  هنا  الجاحظ 
ِة البادَيِة ، وفي معدِن  منها اإلَّ اللَّبيُب الحاِذُق، والعرُب بطبِعهم من �ُسرَّ
اعِر �ُسَلمًا َيْعِر�ُس عليه  الف�ساحة)7(، قا�سوا الكالَم بالكالِم، وجعلوا لل�سَّ
ى  �سعَره حتَّى ُيْحَكم له - من خالل �سعِره - اأنَّه خنذيٌذ، فحٌل، اأو ُيْق�سَ
اأو �ساعرًا فقط، ورحم اهلل الإمام  ِة وي�سبح �سعرورًا  عريَّ من دائرِة ال�سِّ
عبدالقاهر الجرجاني ت471ه�؛ اإذ يقول: »فكم من جميل قبَّحه ال�سعر، 

عر«. عر، وكم من و�سيع رفعه ال�سِّ وكم كريم بخله ال�سِّ
عر الجاهلي وحقيقته واأفكاره: 2 - مكانة ال�شِّ

ل  وارتجاًل،  �سفاهًة  الجاهلية  في  بداأ  ما  َل  اأوَّ العربُي  عُر  ال�سِّ بداأ 
ت�ستدعي  َفاَهُة  وال�سَّ الكتابُة،  فيها  َتِقلُّ  ٌة  اأُِميَّ ٌة  اأُمَّ والعرُب  وتدوينًا،  كتابًة 
ِة.  ه ابن خلدون ت 808ه� اأبا الملكاِت اللِّ�ساِنيَّ َماع ، ولذلك عدَّ عن�سَر ال�سَّ
وِت  ال�سَّ ثقافِة  على  قائمًا  �سفويًا،  �سعرًا  الجاهلي  عُر  ال�سِّ كان  هنا  من 
َل اإلى  اعر الجاهلي كان ُيلِقي ق�سيدَته اإن�سادًا حتَّى َت�سِ َماِع، فال�سَّ وال�سَّ
اأنَّ  القلوَب - قبل عقولهم، وباعتبار  عر ُيخاطب  وال�سِّ ين -  المتلقِّ قلوِب 
عرية العربية الجاهلية م�سموعًا فقد اأولى مكانًة  عر الجاهلي في ال�سِّ »ال�سِّ
يقول  ما  بقدر  نف�َسه  يقول  الجاهلُي  اعُر  ال�سَّ يكن  فلم  ي«  للمتلقِّ عظيمًة 
ب�سيء  لياأتَي  نف�َسه  وُينهك  �ُس  َيَتمخَّ اعُر  ال�سَّ كان  لذلك  جماعَته«)8(، 
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امِع وُي�سركه معه في  اأجمَل، وُيح�ِسن اإن�ساَده للق�سيدة حتَّى َي�ُسدَّ باَل ال�سَّ
اأ�سكالها  ب�ستى  الجاهلية  للحياة  ت�سويره  خالل  من  وتجربته  معاناته، 
اعر  ر فيه ويتاأثَّر معه، وتظهر موهبة ال�سَّ ها وحلوها ،فيتفاعل معه ويوؤثِّ مرِّ
وهذا على  بها  يقوم  الَّتي  الج�سد  والإن�ساد، وحركات  التبليغ  من خالل 
اإل قاعدًا،  ُيلقي ق�سيدَته  عراء من ل  ال�سُّ الإلقاء حيث »كان من  جانب 

ائب المخزومي لقول الخن�ساء: ومنهم من ين�سده واقفًا كاإن�ساِد اأبي ال�سَّ

في  تَتبْخَتر  وهي  هذا  قالت  تكن  لم  اإْن  لزم،  لي  الطالق  فقال:   
ُح الأذُن الُحْكَم عليه بالإجازة من  ها، وَتنظر في عطفها«)9(، وُتَرجِّ م�سيِّ
عراء من يلب�س الثياب الجديدة والجميلة �ساعة  عدِمها. كما نجد من ال�سُّ

الإن�ساد. 
عَر العربَي �سعٌر غنائٌي بدليل  اأجمع الكثير من النُّقاد)*( على اأنَّ ال�سِّ
�سكٌل من  ال�سوِت وهو  ال�سوَت ورفَع  تعني  اللُّغة)10(  ن�سيد في  اأن كلمة 
ِة، منها ما  قديَّ ت بها اأمهاُت الكتِب النَّ اأ�سكاِل الِغَناِء، والأمثلة كثيرة عجَّ
بي �سلى، اهلل عليه و�سلم، - ح�شان بن  ذكره �ساحب العمدة ل�ساعر النَّ

ثابت - ت: 54ه� اإذ يقول)11(:

وقول اأبي النَّْجِم الُعْجِلي اأي�سًا ت:747م)12(.

عراء باألقاب تدل ُّعلى اآلت مو�سيقية كت�سمية  وقد �سّمي كثير من ال�سُّ
ميمون بن قي�س الملقب بالأع�شى ت:07ه�  )ب�سناجة العرب( لأنه اأول 

نج في �سعره فقال)13(:   من ذكر ال�سَّ

ــاُر لــَنــحَّ ــُتــوا  َنــ�ــَش اإذا  ــْخــراً  �ــشَ واإِنَّ 
ــــــــِه نــــاُر         �ــــــــشِ ـــــٌم ِفــــــي َراأْ ــــــه َعـــــلَ ــــــاأَنَّ َك

م�شماُر عر  ال�شِّ لــهــذا  الــِغــنــاَء  اإِنَّ 

ببع�ِس الَّذي غنَّى امروؤ القي�س اأو عمرو

ــَل ــَنــُة اْلــَفــ�ــشْ ـــَع ِفــيــه الــقــيِّ اإذا ُتـــَرجِّ

ــُدنــا و�ــشــيِّ لــمــولنــا  ــْخــراً  �ــشَ واإِنَّ   
به الـــُهـــداُة  لـــتـــاأَْتـــُم  ــْخــراً  �ــشَ واإِنَّ 

ــُه ــُل ـــــَت َقــاِئ ــى ِفـــي ُكـــلِّ َبـــْيـــٍت اأَْن تــغــنَّ

ــبــا ــى فــــــاإنَّ الــــيــــوَم يـــــوٌم ِمـــــَن الــ�ــشَّ تــغــنَّ

ْنِج َن�ْشَمُعُه َوُم�ْشَتِجيٍب ِل�َشوِت اْل�شَّ
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عر اليوناني القديم  عَر الجاهلَي �سبيٌه بال�سِّ يرى �سوقي �سيف اأنَّ ال�سِّ
اأنَّ �سعرنا العربي ن�ساأ  نا ل ناأِتي بجديٍد حيَن نزعُم  اأنَّ ن  »... واأكبر الظَّ
عر منذ  ن�ساأًة غنائيًة ... فمن المعروف اأنَّ المو�سيقى كانت ترتبط بال�سِّ
ن�ساأِته، ونرى ذلك عند اليونان القدماء فهوميرو�س كان ُيغني �سعَره اأداًة 

مو�سيقيًة خا�سًة«)14(. 
على  مفطورًا  باعتباره  العربي،  حياة  في  كبيرًا  دورًا  الغناء  لعب 
ال�سحراء  اأكباد  قطع  في  والرفيَق  الأني�َس  عندهم  عدَّ  اإذ  الغناء؛  حبِّ 
ُة َتاأن�س بالمو�سيقى والإيقاعات الَّتي ت�سدرها  ف�ُس الب�سريَّ الموِح�سة، فالنَّ
اأظالف الإبل عند م�سيرها، وهذه الحركيَّة بين الغناء والإيقاع هي ال�سرُّ 
عر الجاهلي، كما اأنَّ الغناَء لم يرتبط بال�سحراء فح�سب  في جمال ال�سِّ
ي  اليوميَّة، كالتغنِّ اأ�سياء يقوم بها في حياته  اإلى  العربي  ى حياة  بل تعدَّ
ح�ساد،  اأو  بزرع  قيامهم  اأو  والخنادق   الآب��ار  وحفر  الماء  با�ستخراج 

والأهازيج التي تقال في موا�سم الحج وغيرها.
ثر،  والنَّ عر  ال�سِّ بين  للتفريق  ملحًة  الحاجُة  كانت  ثانية  جهة  ومن 
ر عنه »ابن ر�سيق« بقوله: »وكان الكالُم كلُّه منثورًا فاحتاجت  وهو ما عبَّ
اأعاري�َس  فتوهموا  اأعراقها  وطيب  اأخالقها،  بمكارم  الغناء  اإلى  العرب 
جعلوها موازيَن الكالِم فلما تمَّ لهم وزُنه �سموه �سعرًا لأنهم �سعروا به اأي 
عر والكالم  فِطنوا«)15(. فالغناء عند العرب - بالتفاق - يف�سل بين ال�سِّ
قِد والنُّقاِد،  مت جدًل كبيرًا في �ساحِة النَّ ٌة قدَّ المنثور وهذه م�ساألٌة نقديَّ
ثر؟.   عر؟اأم النَّ وؤال اأيهما اأ�سبق: ال�سِّ اإِذ الح�سُم فيها يعود بنا اإلى طرح ال�سُّ
زاويًة  واعتبرته  الإيقاع،  بميزِة  ُة  الجاهليَّ فوّيُة  ال�سَّ ُة  عريَّ ال�سِّ تميزت 
افين  الحجِر في بناِء كيانها، وكانت بداياُته الأولى �سجعًا متَداوًل مع العرَّ
والُكهان والخطباء من اأمثال ق�سُّ بن �ساعدة الإيادي وغيره، ثم اأ�سبح 
لقت  ��ذي  الَّ ي  للمتلقِّ مراعاة  وذل��ك  ب�سطرين،  اأو  واح��د  ب�سطر  َرْج���زًا 
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َر  نوٌع تطوَّ اإل  جُز  الرَّ المتداوِل، وما  جِع  ال�سَّ ذائقُته ذرعًا من رتابِة هذا 
وُع »لم َيكترْث له نوابُغ  جِع، وخرج من رحمه كما يقال، وهذا النَّ عن ال�سَّ
عر«)16(. عراِء الجاهليين؛ الَّذين كانت لهم قريحٌة عاليُة في َنظِم ال�سِّ ال�سُّ
كزهير،   - الفحول  لدواوين  ِفِح  المَت�سَ انتباَه  ُيلفت  ما  َل  اأوَّ اإنَّ  اإذ 
ُة  عريَّ ال�سِّ لَتكَتمل  كل   ال�سَّ لهذا  كامٍل  غياِب  وج��وَد   - وطرفة  ابغة،  والنَّ
ِد بالوزن والقافية، وهما ما اأ�سافا اإليها نوعًا من  ُة بالق�سيِد المَقيَّ َفِويَّ ال�سَّ
جز  جع والرَّ وتي والتَّنا�سِق الإيقاعي، الَّذي اأغناها عن ال�سَّ الجماِل ال�سَّ
عراُء تاأُْخُذ به َتَبًعا  اللَّذين تراجعا في الع�سر الإ�سالمّي)17(، ولم َتُعِد ال�سُّ

عراِء)18(. جُز حماُر ال�سُّ للحديث المذكور: »اإيَّاكم و�سجَع الكهاِن« والرَّ
عُر والنَّ�سُّ القراآني: 3 - ال�شِّ

الِعْلَم  واأ�سبح  ع��وده،  وا�ستوى  الجاهلي  الع�سر  في  عر  ال�سِّ �ساع 
الوحيَد الَّذي َتحَتِكم اإليه العرُب، وماَلِبَث اأن َنَزَل القراآُن الكريُم باألفاظه 
العربّي  هذا  لبَّ  اأخذ  ��ذي  الَّ المغري،  ائِع  الرَّ البيانّي  واأ�سلوبه  ومعانيه 
و�سحرُه ببيانه الفنيِّ البارِع، و�سهد له بذلك م�سِركو قري�س. اإذ ُرِوَي عن 
ير ق�سًة للوليد بن المغيرة مغزاها: »... يا مع�سَر قري�ٍس،  اأ�سحاب ال�سِّ
وقد  فيه،  عليكم  �سَتْقِدُم  العرب  وفوَد  واإنَّ  المو�سم،  هذا  ح�سر  قد  اإنَّه 
�سمعوا باأمر �ساحبكم هذا، فاجمعوا فيه راأيًا واحدًا... قالوا: فاأنت يا 
اأ�سمع.  اأنتم قولوا  َنُقْل به، قال: بل  َواأَِقْم لنا راأيًا  َفُقْل،  م�س  اأبا عبد ال�سَّ
قالوا: نقول: كاهنًا، قال: ل واهلل، ما هو بكاهن، لقد راأينا الكهان فما هو 
بزمزمة الكاهن ول �سجعه، قالوا: فنقول مجنونًا، قال: ما هو بمجنون، 
و�سو�سته،  ول  تخالجه  ول  بخنقه  هذا  فما  وعرفناه،  الجنون  راأينا  لقد 
عَر كلَّه رجزه  قالوا: فنقول: �ساعرًا، قال: ما هو ب�ساعر، لقد َعَرْفَنا ال�سَّ
فما  ...قالوا:  عر؛  بال�سِّ هو  فما  ومب�سوطه،  ومقبو�سه  وقري�سه  وهزجه 
م�س؟ قال: واهلل اإنَّ لقوله لحالوة واإنَّ عليه لطالوة،  نقول يا اأبا عبد ال�سَّ
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اإلَّ  اأنتم بقائلين من هذا �سيئًا  واإنَّ فرَعُه لجناٌة، وما  اأ�سَله لمغذق  واإنَّ 
ُعِرَف اأنَّه باطٌل، واأنَّ اأقرَب القوِل فيه لأن تقولوا هو �ساحٌر، جاء بقول هو 
ِق به بين المرء و اأبيه، وبين المرء واأخيه، وبين المرء وزوجته،  �سحٌر ُيَفرِّ
ا�س  وبين المرء وع�سيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجل�سون ب�سبِل النَّ
��اه، وذكروا لهم  اإيَّ روه  اإلَّ حذَّ اأحٌد  - حين قدموا المو�سم - ل يمر بهم 

اأمَره«)19(.
باعتباره كالمًا معجزًا  الكريم(  )القراآن  الجديُد  النَّ�ُس  غيَّر  لقد 
الع�سر  في  النُّقاد)*(  لها  ر  نظَّ التي  ِة  فويَّ ال�سَّ ة  عريَّ ال�سِّ م�ساَر  بليغًا، 
الجاهلي، وهو بذلك نوٌع جديٌد من النُّ�سو�س الَّتي لم تعهدها العرُب من 
اعُر  كِل التَّعبيري ، فال�سَّ قبل، كما اأنَّه �سكٌل جديٌد من ناحية المعرفِة وال�سَّ
اأ�سبح يكتب ما ينظم،  عَر بداهًة و�سفاهًة، بل  ال�سِّ العربُي لم يعد يقوُل 
هذا  َنْف�ِسَيِة  َعْن  َرًة  ُمَعبِّ ُروؤََي��ًة  عُر  ال�سِّ �سار  وبالتالي  يكتب؛  فيما  ُن  ويتمعَّ
العربي، بعدما كان مجرَد خواطَر واأبياٍت تقال لحاجة كما قال عمر بن 

الخطاب)20(.    
اأعطى النُّقاُد الن�س القراآني ِعنايًة كبيرًة لإعجابهم به، وقد برزت 
عري  في �ساأنه درا�سات وموؤلفات مفادها عقد مقارنة بينه وبين النَّ�س ال�سِّ
عري، فكان  المثالي، وما فتحه النَّ�ُس القراآني من اآفاق اأمام النَّ�س ال�سِّ
اء ت:207ه�،  للفرَّ القراآن  معاني  �سيتها:  ذاع  التي  را�سات  الدِّ بين  من 
للجاحظ ت:  والتبيين  والبيان  208ه�،  لأبي عبيدة ت:  القراآن  مجاز 
276ه�، كما نلم�س بع�َس  لبن قتيبة ت:  255ه�، وتاأويل م�شَكل القراآن 

�سائِل الَّتي اأعطت نظرًة �ساملًة لزدواجيِة النَّ�سين كالنكت في اإعجاز  الرَّ
ماني ت: 384ه�، وبيان اإعجاز القراآن للخطابي ت: 388ه�،  القراآن للرُّ
الإعجاز  في  اِفَيُة  ال�شَّ �شالُة  والرِّ 403ه�،  ت:  للباقالني  القراآن  اإعجاز 

لعبدالقاهر الجرجاني ت: 471ه�.
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يرى اأدوني�س اأنَّ القراآَن الكريَم - وفقًا لهذه العناية وهذا الإعجاب - 
قد ُقِرَئ ِقَراءتين: »قراءٌة بيانيٌة، تحمل في حيثياتها قراءًة �سعريًة«)21(؛ 
ُك بالفطرة والعفوية وهو المثال الراقي،  عر كان �سفويًا، َيتم�سَّ كون اأنَّ ال�سِّ
عُر الجاهلي في �سوء بالغة  عر ، وُقرئ ال�سِّ فقرئ القراآن وفقا لبالغة ال�سِّ
عِر الجاهلي  ماوُي ومن هنا حكم على ال�سِّ القراآن الكريم ، وهو النَّ�ُس ال�سَّ
عريُّ نلم�سه في  اأنَّه النموذُج والمثاُل وهو البياُن الإن�سانيُّ ، والجانُب ال�سِّ
عر الجاهلي. تهدف هذه القراءة اإلى  اأّن لغَة القراآِن هي نف�ُسها لغُة ال�سِّ
اإثباِت طريقِة العرِب في الكتابِة وتحديِد موا�سفاتها القاِئَمة على عمود 
النَّ�َس القراآنَي  عر العربي، وهذه الطريقة مهما كانت بيانيُتها فاإنَّ  ال�سِّ
الَّتي كان عليها  الفطرِة  الوافُر مع  للثقافِة الحظُّ  ُق عليها، ثم كان  َيَتَفوَّ
ة  ب�سعريِّ اأدوني�س  �سماه  ما  وهذا  الثانيُة  »القراءُة  وهي  العربُي  اعُر  ال�سَّ
�ساملٌة«)22(،  َوُروؤي���ٌة  وفكرٌة  ثقافٌة  الكريَم  القراآَن  اأنَّ  باعتباِر  الكتابِة 
ْعِرُي ِمَن اْلَتَداُوِل ِبالم�سافهِة والإلقاِء اإلى الكتابِة  َل النَّ�ُس ال�سِّ ولأجله تحوَّ

والتَّدويِن.
فالآن نحن اأمام نموذجين: النَّ�س القراآني وهو بذلك النموذُج العالُي 
يحمل بين اأ�سالعه جانبين )جانب ديني ت�سريعي، واآخر بياني جمالي(، 

بع...   عِري الَّذي َيتَّ�ِسُم بالفطرة والبداوة والطَّ ونموذُج النَّ�سِ ال�سَّ
كتابات  ابتداع  في  عراِء  لل�سُّ جديدًة  اآف��اق��ًا  القراآنُي  النَّ�ُس  َفَتَح 
باني بالغًة، وبيانًا  ْظِم الرَّ ٍة جديدٍة، َتنَهُل من البديِع القراآني، والنَّ �سعريَّ
وت�سويرًا واأ�سلوبًا، فبرز �سعراُء اأمثاَل: اأبو نوا�س )ت: 198ه�(، م�سلم بن 
354ه�، واأبو العالء  208ه�، واأبو تمام ت:231ه� والمتنبي ت:  الوليد ت: 
دْت لعدٍد  ِة الِكتاَبِة، الَّتي مهَّ َي ب�سعريَّ المعري ت: 449ه�(. في ظلِّ ما �ُسمِّ
فاِع على الطريقِة الَّتي نظموا  ِة، والدِّ من النُّقاد بدرا�سِة اأ�سعاِرِهم المحَدثَّ
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اأبي تمام،  336ه� في دفاعه على طريقة  كال�شولي ت:  عر  ال�سِّ بها هذا 
ِة  فاِع عن �سعريِّ ل كما يراه اأدوني�س في »الدِّ رح الأوَّ وهو بذلك �ساحب الطَّ
ٍة  َنْقِديَّ لكتاَبٍة  �س  اأ�سَّ قد  ومنا�سَرِتِه  طرحه  في  فال�سولي  الكتابِة)23(. 
التَّالية والمخاِلَفِة  عرية  ال�سِّ اإلى المقوماِت  َت�ستِنُد  ٍة جديدٍة  َتْنُظُر ل�سعريَّ

اِئَدِة اآنفا:  ِللنَّظرِة ال�سَّ
- الكتابة دون احتذاِء نموذٍج م�سَبٍق.

اقِد.  اعِر والنَّ - ا�ستراط الثَّقافِة العميقِة الوا�سعِة لكلٍّ من ال�سَّ
عرِي الُمحَدِث ل  عرِي القديِم والنَّ�سِ ال�سِّ - النَّظُر اإلى كلٍّ ِمَن النَّ�سِ ال�سِّ

ِة. اتيَّ ة الذَّ عريَّ مِني، بل على اأ�سا�س الجودِة ال�سِّ بق الزَّ على اأ�سا�ِس ال�سَّ
ِمَن  بدًل  والغرابِة  الغمو�ِس  على  تعتمد  جديدٍة  ٍة  جماليَّ ٍة  نظريَّ ن�سوُء   -

الو�سوِح والأُلفِة.

ل التجاهات النَّقديَّة: عُر وت�شكُّ 4 - ال�شِّ
بالح�سن  له  تَحكم  واآراء،  انتقادات  من  اأدب��ٍي  اإب���داٍع  اأيُّ  يخلو  ل 
والجمال اأو عليه بالقبح والرداءة والمو�سوع هذا قيل فيه الكثير ونظرًا 
درا�سة  اإلى  ه  واأنوِّ المختَزَل،  اأختِزَل  اأن  اأََرْدُت  مادِته  وات�ساِع  ل�سخامته، 
د غنيمي هالل في كتابه »الّنقد الأدبي الحديث« فهو يرى اأنَّ  اقِد محمَّ النَّ

قَد الأدبيَّ عند العرِب منح�سٌر في ثالثة اتجاهات وهي: النَّ
وذلك  لها،  تبرير  دون  ِة  العامَّ بالأحكام  اإلَّ  يهتم  ل  اأولـــّي:  اتجاه 
ُيروى  ا  وممَّ البع�س،  لبع�سهم  العرِب  عراءِ  ال�سُّ نقِد  في  الحال  مثلما هو 
بالب�سرة  المربد  ك�سوق  الإ�سالم  في  ونظيرها  الجاهليِة  اأ���س��واِق  في 
النقد  في  التجاه  ه��ذا  اأ�سحاَب  اأنَّ  ذل��ك  في  والمالحظ  وع��ك��اظ...، 
فوِة من الجمهوِر، والثَّقة في ذلك  والتقويم لم يحتكموا اإلَّ اإلى ذوِق ال�سَّ
ة اأو اأيَّة مبرراٍت مو�سوعيٍة)24(.                                                                           ِة اأُ�ُس�ٍس فنيَّ وِق دوَن الحتكام اإلى اأيَّ الذَّ
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بقدر  الجمهور،  فوِة من  ال�سَّ لم يكن مرجُعه ذوَق  فالحتكام هنا، 
اعّر، ، ورغبته في عك�س تجربته على كلِّ تجارب  ما كان مرجُعه ذاَت ال�سَّ
ة. ومن  وؤى من خالل روؤيته الخا�سَّ عراِء من حوله ، وروؤيِة كلِّ تلك الرُّ ال�سُّ
ف�ِس  النَّ اإح�سا�س  على  قائمًة  ذاتيًة  تاأثريًه  انطباعيًة  الأحكاُم  كانت  هنا 
اأذهان  اأنَّها تت�سمن في  اإلى  تنتهي  اأحكاٌم  اأنَّها  َنْلَحُظ  عر)25(، كما  بال�سِّ
الَّتي جرى ذكرها  ِة  قِديَّ النَّ المعايير  الكثيَر من  واأنَّ  رُرها.  ُيبِّ قائليها ما 
فيما بعد على ل�سان نقادنا القدامى قد تولَّدْت عنها، فعلى �سبيل المثال 
نجد اأنَّ معياَر البلوِغ بالمعنى اإلى اأق�سى غاياته اأي الو�سول اإلى »�سرف 
المعنى« معياٌر ظهَر بطريقٍة �سمنيٍة في نقد النابغة ح�سان بن ثابت في 

قوله:    

جمع  وهما  و»اأ�سيافنا«،  »جفنات«  ق��ال:  ح�سان  اأن  اأ�سا�س  على 
لأدنى العدد، والأف�سل جفان، و�سيوف، وهما جمع لكثير العدد، وقال: 
يجرين«)26(.  يقْل  ولم  »يقطرن«  وقال:  جى«،  »بالدُّ يقل  ولم  »بال�سحى« 
وقريب من هذا معيار الإ�سابة في الو�سف، ونمثله بالخبر المروى عن 
مفا�سلة اأم جندب بين زوجها امرئ القي�س وعلقمة بن عبدة، وذلك في 

قول امرئ القي�س:                   

وقول علقمة:

وتف�سيلها لبيت علقمة على بيت امرئ القي�س متمثل في كون الأول 
لم يجهد فر�سه ولم يتعبه بينما زجره الثاني واأجهده ب�سوطه)27(. فهذا 
الذي  اذج  ال�سَّ والإح�سا�س  الذوق  على  »يعتمد  �سهل  وحكم  ب�سيط،  راأي 
اأول��ي،  نق�د  ثمرة  بذلك  وهو  �سيف،  �سوقي  يقول  كما  د«)28(،  يتعقَّ لم 
بو�سفه،  القي�س  امروؤ  واأخلَّ  علقمة،  فاأ�ساب  الواقع:  و�سفًا  فال�ساعران 

َدَما َنــْجــَدٍة  ِمن  َيْقُطْرَن  واأَ�ْشَياُفَنا 

ُمْهِذِب اأَْخـــَرَج  ــُع  َوْق ِمْنُه  ْجــِر  َوِلــْلــزَّ

ــِب ــَحــلِّ ــَت ــُم اِئـــــِح اْل ـــَمـــرِّ اْلـــــرَّ ـــُمـــرُّ َك َي

َحى لنا الَجْفَناُت الُغرُّ َيْلَمْعَن ِبال�شُّ

ٌة ُدرَّ ــْلــ�ــَشــاِق  َوِل ـــُهـــوٌب  اأُْل َفــِلــْلــ�ــَشــْوِط 

ـــا ِمـــــْن َعـــَنـــاِنـــِه ـــًي ـــاِن ـــــنَّ َث ـــــُه ـــــاأَْدَرُك َف
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الفحل،  زوجها  دون  بال�ساعرية  لعلقمة  مبا�سرة  جندب  اأم  حكم  فجاء 
وهو حكم عام ، كما و�سعت اأم جندب مقيا�سا ت�ستند عليه في الموازنة، 
يكفي كما  وه��ذا  الغر�س  ووح��دة  القافية  ووح��دة   ، ال��روي  وح��دة  وه��و 
قد في الع�سر  النَّ اأُ�س�س  اأ�سا�سًا من  »اأن يكون  اإبراهيم  اأحمد  طه  يقول 

الجاهلي«)29(. 
هنا  عر  ال�سِّ اأم جندب في جودة  لدى  الو�سف  معيار  اأن  والمالحظ 
الفر�س  ف�سرب  الع�سر  ذلك  في  الحياة  بنمط  متعلِّق  خارجي،  معيار 
وزجره حتَّى يزيد من �سرعته، دللة على اأنَّ الفر�س هجين ولي�س اأ�سياًل، 
وهذا ينعك�س على ال�سعر �سلبًا ؛ بحيث اإن الو�سف كلما كان دقيقا متم�سيًا 

مع اأعراف المجتمع، وفيًا لعادات النا�س كان وقعه اأ�سد وتاأثيره اأقوى. 
قد في الع�سر  اإنَّ هذه الروؤى والمواقف لدلئل قاطعة على وجود النَّ
عند  العرو�سي(   - الجتماعي   - )اللُّغوي  قد  النَّ هذا  وملكة  الجاهلي، 
بمظهرين  امتاز  وق��د   ، المح�سِّ ي  الفنِّ ذوق��ه  على  مقت�سرة  الجاهلي 
فاإما  ل�ساعر  ي�ستمعون  العرب جميعًا، حين  فيه  ي�سترك  »كان  اأحدهما: 
يطربون ل�سعره اأو يناأون عنه .وثانيها كان مقت�سرًا على فئة مخ�سو�سة 

من ال�سعراء، من اأ�سحاب الذوق الراقي«)30(.                          
ب - اتجاه نقدّي جديد:

اإلى  اأ�سحابه  يحتكم  وفيه  الأم��وي،  الع�سر  في  التجاه  هذا  ظهر 
التَّجاه  ة هذا  العاطفية، وترجع جدَّ العرب، وعاداتهم وحياتهم  تقاليد 
ابق، كان بمثابة التَّعليل المو�سوعي  في احتكامه اإلى التَّقاليد والعرف ال�سَّ
لالأحكام)31(؛ لكن لي�س بالطريقة الَّتي كان �سائدا عليها في الع�سور الَّتي 
اعُر يح�سب في ذاته قبل نظم الق�سيدة بوجود  كانت قبله؛ اأي اأ�سبح ال�سِّ
متلقٍّ حذٍق، �سيبدي راأيه فيما قال وفيما نظم، كما كان لوجود الملوك 
المحبين لالأدب والعمل على رفعه باع في تطور هذا التجاه ،ومن هنا 
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اعِر اأن »يحر�س على تخيُّر الألفاظ والمعاني لت�سل  كان لزاما على ال�سَّ
اإلى القلوب والأ�سماع ويحظى �ساحبها بالجوائز القيمة«)32(.

مجال�س  ِة  ��دَّ ���سُ على  متربعا  ه��ذه  مرحلته  في  العربي  قد  النَّ ك��ان 
عراء، واأ�سغفهم  عر وال�سُّ ا�س اإلى ال�سِّ الخلفاء والأمراء، لأنَّهم من اأحبِّ النَّ
�ِس وا�ستخراج  قه، وتنميِة القدرات لتح�سُّ حري، وتذوِّ ا على البيان ال�سِّ حبًّ
عر  مواطن الجمال فيه، ومن جملة ذلك ما يرويه ابن قتيبة في كتابه ال�سِّ

عراء اأنه)33(: وال�سُّ
فتذاكروا  ق��وٌم،  وعنده  م��روان  بن  عبدالملك  على  الأقي�سر  دخ��ل 

ال�سعر، وذكروا قول ن�سيٍب :
نَّ اأَُمْت             َفَيا َوْيَح َدْعٍد َمْن َيِهيُم ِبَها َبْعِدي اأَِهيُم ِبَدْعٍد َماَحِييُت َفاإِ
الملك:  عر، قال عبد  ال�سِّ اأ�ساء قائل هذا  لقد  الأقي�سر: واهلل  فقال 

فكيف كنت تقول لو كنت قائله؟ قال: كنت اأقول:
ْل ِبَدعٍد َمْن َيِهيُم ِبَها َبْعِدي  ُمْت              اأَُوكِّ ْن اأَ ُتِحُبُكْم َنْف�ِشي َحَياِتي َفاإِ
فقال  بها!  ُل  ُتَوكِّ حين  منه  قول  اأ�سواأ  لأنت  واهلل  الملك:  عبد  قال 

الأقي�سر: فكيف كنَت تقول يا اأمير الموؤمنين؟ قال: كنت اأقول:
ُلَحْت َدْعٌد ِلِذي ُخلَّـٍة َبْعِدي ُمْت           َفاَل �شَ ْن اأَ ُتِحُبُكْم َنْف�ِشي َحَياِتي َفاإِ

فقال القوم جميعًا: اأنت واهلل يا اأمير الموؤمنين اأ�سعر القوم.
اإنَّ متاأمَل نقد)راأيًا( عبدالملك ل�سعر ن�سيب و�سعر الأقي�شر يجده 
ر الألفاظ المنا�سبة الَّتي توؤدي  قائمًا على اإ�سابة المعنى في عينه، وتخيِّ
اأ�ساب  عبَدالملِك  لكنَّ  بالبيِت،  اأََخالَّ  اعران كالهما  وال�سَّ المعنى.  هذا 
اعُر فيما ُينا�سبه من األفاظ«)34(.   »فاأجاد في اإبراز المعنى الذي اأراده ال�سَّ
الخلفاء  األ�سنة  على  قِد  النَّ كتُب  تداولتها  الَّتي  الأق���واُل  هذه  ُتعدُّ 
 - عرَية  بال�سَّ الآن  ى  ُي�سمَّ فيما   - �سة  الموؤ�سِّ الأولى  اللَّبنات  والأم��راء من 



تركي أمحمد
20

14
بر 

تو
ك

- أ
هـ 

14
35

ة 
ج

حل
و ا

، ذ
 3

8 
دد

لع
ا

243

جـــــذور

ها تاأتي في �سكل وم�ساٍت وُنَتٍف موجودٍة هنا وهناك، وكاأنَّ الملوَك  ولكنَّ
فهذا  تخمد،  ل  الَّتي  العرب  ج��ذوَة  �سيكون  عَر  ال�سِّ ب��اأنَّ  علم  على  كانوا 
العالي في  وق  الذَّ و�ساحب  ام  ال�سَّ بن مروان عميد مدر�سة  عبدالملك 
عري،  ق في بحر ُكْنِه النَّ�س ال�سِّ عِر ِمن رديئه، والمتعمِّ تحديد اأجوِد ال�سِّ
اأورده  الذي  النَّ�س  هذا  ولنتاأمل  �سعريَته،  د  وُيحدِّ جماله  عن  ِلَيك�ِسف 
ح يقول: اإِن َّ الراعَي النميرَي اأن�سد  المرزباني ت: 384ه� في كتابه المو�شَّ

ق�سيدته الَّتي منها قوله:      

وق��راءة  اإ���س��الم  �سرح  ه��ذا  »األي�س  م���روان:  بن  عبُدالملك  فقال    
ٍة  َرًة على م�سائَل دينيَّ ْعِر قا�سِ اآية«)35(. فالملك هنا، لم َيْجَعْل وظيفَة ال�سِّ
ر بهما  عور »ُيعبِّ عَر قاِئٌم على الإح�سا�س وال�سُّ واعتقادّيٍه، فهو يرى اأنَّ ال�سِّ
ميري  اعي النَّ ٍن... وما قاله الرَّ عن بياٍن جميٍل، ونغٍم بديع وت�سويٍر مفنَّ
وَكُثَر  ر،  وتطوَّ نما  الع�سر  هذا  في  قد  فالنَّ ُة«)36(.  العامَّ يعرفها  حقائٌق 
عراء اأو الأمراء والملوك... وهذا ما جعل رقعَته  اأن�ساُره �سواء من  ال�سِّ
ليقة ومن  تتَّ�سع، كما كان للبيئِة دوٌر في تهذيبه، زيادًة على الفطرة وال�سَّ

اأهم �سماته:
لذوق  وفقًا  الن�سو�س  ق في ذوق  والتَّعمُّ والب�ساطة،  بال�سهولة  امتيازه   -

بارع .
اذج بعيدًا عن اأي منهج علمي.  -اعتماده على التَّعليل الفطري ال�سَّ

ج - اتجاه تجديدي:
ب�سكل  الأدب  ر -فيه  الذي تطوَّ هبي  الذَّ العبا�سّي   الع�سر  ظهر في 
الثَّقافات،  امتزاج  ظلِّ  في  كبيرًا  تطورًا   - خا�س  ب�سكل  قد  والنَّ ع��ام، 
في  اإمعانا  راأينا  العبا�سّي،  الع�سر  اإلى  و�سلنا  »اإذا  اأمين:  اأحمد  يقول 

ــيــاَل ـــَرًة َواأَ�ــشِ ـــْك ُحــَنــَفــاٌء َنــ�ــْشــُجــُد ُب
ـــِزيـــاَل ـــْن ًل َت َكــــــاِة ُمـــــَنـــــزَّ َحـــــــّق اْلــــــزَّ

ـــــا َمــْعــ�ــَشــٌر حـــْمـــِن اإِنَّ ــَة اْلـــرَّ ـــ ــيــَف ــِل اأََخ
ــَرى َحــقَّ اهلِل ِفــي اأَْمــَواِلــَنــا َعـــَرٌب َن
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عَر والأدب يتحولن اإلى فن، و �سناعة ، بعد  الح�سارة والتَّرف، راأينا ال�سِّ
ق  َتَتدفَّ الأجنبيِة  الثَّقافاِت  وراأينا  و�سليقٍة...  طبٍع  ُدران عن  َي�سْ كانا  اأن 
مجموعًة  وراأينا  ة،  ويونانيَّ ة  وهنديَّ فار�سيَّة  من  ِة  الإ�سالميَّ المكتبِة  على 
وُق الفطري  َل الذَّ ل اإلى علم، فكان �سروريًا اأن يتحوَّ َتَتَحوَّ من المعارِف 
قُد الأدبيُّ بهذه الثَّروِة  َر النَّ ة وا�سعة، واأن يتاأثَّ اإلى ذوٍق ُمثََّقٍف ثقافة علميِّ
قد  النَّ بداأ  الذهبي  الع�سر  بزوغ  فمع  الوا�سعِة«)37(.  ة  والأدبيَّ ِة  الِعلميَّ
منهجَيُته،  وتقاَم  ظلُّه،  وي�ستوي  عوُده  يقوى  حتَّى  كبيرًة  خطواٍت  يخطو 
ائد في الع�سر الأموّي اإلى نقٍد معلٍَّل َقاِئٍم  قَد غيِر المعلَِّل ال�سَّ َل النَّ ويحوِّ
ونحن  راأيناه  ما  َرة. هذا  مبرِّ بمقايي�س  ال�ستهجان  اأو  ال�ستح�سان  على 
قَد في الع�سر العبا�سّي  قد ِلَنْكَت�ِسَف اأَنَّ النَّ ب�سدد متابعة روافد هذا النَّ

امتاز بميزتين هما:
قد الجاهلّي والإ�سالمّي والأموّي مع ما اقت�سته  للنَّ •  جزء منه امتداد 
ويبدون  الأوائِل  �سعَر  َي�ْسَت�ْسِعرون  النَُّقاُد  كان  حيث  َتَحوٍُّل؛  ِمْن  البيئُة 
فيه اآراءهم، ومن المالحظات التي ارتاأيناها وكانت عالمًة فارقًة في 
هذا التجاه قول »اأبي عمر بن العالء في ذي الرمة اإنَّ �سعرَه ُنَقُط 
ها ،ثم  ل �سمِّ اأوَّ اأبعاُر ظباء لها �سمٌّ في  اأو  ا قليل،  عرو�ٍس َت�سمحل عمَّ
يقوَل  اأن  العالء  بن  عمر  اأبــو  يريد  هنا  البعِر«)38(.  اأرواح  اإلى  تعود 
ه ل يبقى. ومنه كانِت المفا�سلُة بين  لذي الرمة اأنِّ ل�سعرِه حالوًة ولكنَّ
ُم الفرزدق ت: 114ه�  عراِء »فالمف�شل ال�شبي ت: 178ه� كان يقدِّ ال�سُّ
ُم الأخطل ت: 92ه�  على جرير ت: 114ه�، واأبو عمر بن العالء يقدِّ

ُثمَّ جرير ُثمَّ الفرزدق«)39(.
قِد، وهو نمٌط جديٌد  •  والآَخُر كما ي�سميه الباحثون »نمٌط علمٌي في النَّ
قِد وما َيتَّ�سل  لم َي�سِبْق اإليه  تاأليف  وو�سِع الكتِب الَّتي ل تتعلَُّق اإِلَّ بالنَّ
به«)40(. ولعّل من اأهم العوامل التي �ساعدت على التاأليف رواَج الحركِة 
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ة في الب�سرة مع ما كان فيها من معتزلة اأ�سهموا في  ِة، خا�سَّ العلميَّ
َتْخُدُمهم،  ة ا�ستحقاقًا للبراهين والُحجج الَّتي  تطوير البالغة العربيَّ
اأن  اأراد  من  ُكلَّ  َي�سِبُط  قانوًنا  المعتمر  بن  ب�شٍر  �سحيفُة  كانت  وقد 
ق مراَده، ثم جاء اأبو عثمان الجاحظ اأبو البيان  يح�سَن الكالَم ويحقِّ
قا�ِس والجداِل، وتمثَّل  ت: 255ه�  فو�سف فيه ما و�سف، ثم فتح باَب النِّ

ذلك في علِم الكالِم وقد اأُْهِرَع فيه حبٌر كثيٌر.
ظهر �سعراٌء جدٌد في هذا الع�سر كب�شار بن برد ت 168ه� وم�شلم 
دون والثَّائرون  ابن الوليد ت: 208ه� واأبي تمام ت:231ه�.... وهم المجدِّ
 - عر  ال�سِّ عمود   - القديمة  ريقة  للطَّ وفقا  العربية  الق�سيدة  نظام  على 
كالبديع  الق�سائد  وتق�سيد  عر،  ال�سَّ نظم  في  اأخرى  فنياٍت  وا�ستحداِث 
عر فمنهم  وتجديد المعاني والأ�ساليب، وهذا ما فتح �سهيَة متذوقي ال�سِّ
من م�سخ �سعرهم ولم ياأخذ منه �سيء)**( كالآمدي الثَّائر على �سعر اأبي 
عر َفٌن فيجب اأن يقا�س بمقيا�س الفِن  تمام ، ومنهم من كان »يرى اأنَّ ال�سِّ

َناعِة« كال�سولي مثاًل. وال�سِّ
والخال�شـــــــة:  

اأنَّ العرب ب�سجيتهم وعلى �سليقتهم الَّتي جبلوا عليها ا�ستطاعوا اأن 
يبلوروا لنا ذوقا �سعرّيا متميَّزا كان له بالغ الأثر في نقدنا العربي، كما 
حتَّى  اتباعها  المبدعين  على  وجب  الَّتي  ة  الفنيَّ للكتابات  طرقا  اأ�ّس�سوا 
كانت  ولذلك  كتبوا،  ما  فيتابعون  عقولهم  وياأ�سروا  قرائهم  في  يوؤثروا 
مختلف  وفي  الع�سور  مرِّ  على  ُكِتب  ما  اأجود  من  الآن  واإلى  ن�سو�سهم 
قدية والّتفكير الفاح�س والممنهج  الفنون ، وهذا دليل على الخبرة النَّ
الذي تمتَّع به جيل تلك الفترة، وما زاد تلك الّتجربة الذوقيَّة عند العربي 
انفتاحا في القراءة والتاأويل، وانزياحا في الأفكار واختالفًا في الروؤى، 
وف�ساحته،  وبالغته  ببيانه  ل  المنزَّ القراآني  النَّ�س  البحث  في  وتعميقا 
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به  وال�ستمتاع  اأذواقهم  تهذيب  في  والنُّقاد  البالغيون  ان�سرف  واإليه 
اأن  بالغريب  ولي�س  العرب،  حياِة  في  ة  خا�سَّ مكانة  وق  ال��ذَّ اعتلى  وعليه 
ع الكثير من قوم ن�سوؤوا  تكون تلك الأذواق �سادرة من عندهم فنحن نتوقَّ

في فترة احتدام الّثقافات واختالف الأل�سن، وتهاطل المعارف.   
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لبنان، ط 2، 1426ه�/2005م، �س: 67-66.

)4(  العمدة في محا�سن ال�سعر واآدابه. لبن ر�سيق  . ج 1، �س: 50.
د  تح: محمَّ  . القيرواني  ر�سيق  .لبن  ونقده  واآداب��ه  عر  ال�سِّ العمدة في محا�سن  ينظر:    )5(

محيي الدين عبدالحميد، ج 1، �س: 50.
�سر،  )6(  البيان والتبيين ،الجاحظ .تح :عبد ال�سالم هارون ،مكتبة الخانجي للطباعة والنَّ

القاهرة، ط 7، 1418ه� /1998م، ج 1، �س: 3. 
)7(  نف�سه ،ج 1، �س: 97.

عرية العربية. اأدوني�س. دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، 1989م، �س: 6. )8(  ال�سِّ
تح:  علي.  بن  اإبراهيم  ا�سحق  اأبو  القيرواني،  الح�سري  الألباب،  وثمر  الآداب،  زهر    )9(
د البجاوي، دار اإحياء الكتب العربية، ط 1، القاهرة؛ 1372ه�، 1953م. ج2،  علي محمَّ

�س:927.
)*(  اأمثال: اأبو الفرج الأ�سفهاني، �سوقي �سيف واأدو ني�س وغيرهم....

)10(  مادة )ن �س د( في المعجم ينظر :اأ�سا�س البالغة. الزمخ�سري، جار اهلل اأبو القا�سم 
محمود بن عمر، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1424ه�/ 2004م، د.ط، �س: 632.

��د  محمَّ ت�ح:  القي��رواني.  ر�س��يق  لب�ن  ون�ق�ده.  واآداب�ه  ��عر  ال�سِّ محا�س�ن  في  العم�دة   )11(
مح��يي الدين عبدالحميد، ج 2، �س: 313.
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القاهرة،  المعارف،  دار  �ساكر،  محمد  اأحمد  ت��ح:  قتيبة.  لب��ن  وال�سعراء،  ال�سعر   )12(
1369ه�/1950م ، ج 1: �س: 113.

)13( ينظر: ال�سعر وال�سعراء. لبن قتيبة. تح: اأحمد محمد �ساكر، ج 1، �س: 258. 
ط  القاهرة،  المعارف،  دار  �سيف،  �سوقي  العربي،  عر  ال�سِّ في  ومذاهبه  الفن  ينظر:   )14(

الحادية ع�سر، �س:41.
د محي الدين  عر واآدابه ونقده .لبن ر�سيق القيرواني. تح: محمَّ )15( العمدة في محا�سن ال�سِّ

عبدالحميد، ج 1، �س: 05.
عر والإ�سالم، �سامي مكي العاني، عالم المعرفة، الكويت، 1996م، �س: 160. )16( ال�سِّ

)17( ينظر: ال�سعرية العربية. اأدوني�س، �س: 11.
عر والنقد. منيف مو�سى. دار الفكر اللبناني، بيروت - لبنان،  )18( نقاًل عن كتاب في ال�سِّ

الطبعة الأولى، 1405ه�/1985م، �س: 21.
تا(،  )د.  القاهرة،  الفكر،  دار  عبداهلل.  د  محمَّ اأب��و  ه�سام،  ابن  بوّية.  النَّ يرة  ال�سِّ  )19(

�س:281-280.
)*(  اأمثال الخليل بن اأحمد الفراهيدي والجاحظ وغيرهم.....

عراء. لبن �سالم الجمحي. قراأه و�سرحه: محمود محمد �ساكر، ج1،  )20( طبقات فحول ال�سُّ
�س: 26.

عرية العربية. اأدوني�س. دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، 1989م ، �س: 41.  )21( ال�سِّ
)22( ينظر: المرجع نف�سه، �س: 42. 

عرية العربية. اأدوني�س . �س: 43-42. )23( ال�سِّ
د غنيمي، دار العودة، بيروت، 1987م، �س: 155. قد العربي الحديث. هالل، محمَّ )24( النَّ

مك��ة  اإبراهيم.  عبدالرحمن  م�سطفى  العرب.  عند  القديم  الأدبي  قد  النَّ في  ينظر:   )25(
للطباعة، 1419ه�/1998م، �س: 29.

العلمية،  الكتب  دار  خفاجي،  عبدالمنعم  د  محمَّ تح:  جعفر.  بن  قدامة  عر.  ال�سِّ نقد   )26(
بيروت، لبنان، �س: 93-92.

عراء. لبن قتيبة. تح: اأحمد محمد �ساكر، �س: 219-218. عر وال�سُّ )27( ينظر: ال�سِّ
بعة الخام�سة، �س: 25. قد. �سوقي �سيف. دار المعارف، القاهرة، الطَّ )28( النَّ

اأحمد  طه،  الرابع.  القرن  اإلى  الجاهلي  الع�سر  من  العرب  عند  الأدبي  النقد  تاريخ   )29(
اإبراهيم. )د.ط(، )د.تا(، �س: 26.
)30( ينظر: النقد. �سوقي �سيف، �س : 27.
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)31( النقد الأدبي الحديث. محمد غنيمي هالل. �س: 158-157.
)32( نقاًل عن كتاب: في النقد الأدبي القديم عند العرب. م�سطفى عبدالرحمن ابراهيم، 

�س: 95.
)33( ال�سعر وال�سعراء . لبن قتيبة . تح :اأحمد محمد �ساكر، ج 1، �س: 412.

)34( ينظر: في النقد الأدبي القديم عند العرب. م�سطفى عبدالرحمن اإبراهيم. �س:100.
)35( المو�سح. المرزباني، لأبي عبداهلل محمد بن عمران. تحقيق: محمد علي البجاوي ، 

دار النه�سة، م�سر، �س: 207.
)36( في النقد الأدبي القديم عند العر . م�سطفى عبدالرحمن اإبراهيم. �س: 116.

)37( النقد الأدبي. اأحمد اأمين. مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1962م، 
�س: 435.

محمد  محمود  و�سرح:  ق��راءة  �سالم.  بن  محمد  الجمحي،  ال�سعراء.  فحول  طبقات   )38(
�ساكر، ج 2، �س: 551.

)39( النقد الأدبي. اأحمد اأمين. �س: 439.
)40(   ينظر: نف�سه، 438.

)***(  كعمرو بن العالء ت 154ه� ،الذي يقول: »لقد كثر هذا المحدث واأح�سن حتى لقد 
عراء. لبن قتيبة. تح: اأحمد محمد �ساكر، �س:63. عر وال�سُّ هممت بروايته«. ينظر: ال�سِّ
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الروائح والعطور

يف مناذج غزلية من ال�شعر العربي القدمي

قراءة �شيمائية

ماجد اجلعافرة)*(

املقدمـــة:
جماليات  �إلى  ت�ستند  متعددة  معطيات  من  �ل�سعرية  �للغة  ت�سكلت 
على  �ل�سعر�ء  �تكاأ  فقد  �لمتلقي،  نف�سية  في  فعال  تاأثير  ذ�ت  تجعلها 
�ل�سورة  و�أ�سبحت  �لمتعددة  �ل��ح��و����س  �إ���س��غ��ال  على  تعتمد  تقنيات 
باأ�سكالها �لمختلفة محملة بدالالت مفتوحة ال تقبل تاأوياًل و�حدً�، و�إنما 
و�لر�ئحة  و�ل�سكل  �للون  من  �للغوية  عجينته  ينتقي  �أن  �ل�ساعر  يحاول 
بحيث ي�سكل كل عن�سر من هذه �لعنا�سر لبنة �أ�سا�سية في ت�سكيل �لن�س 

�ل�سعري وفي توّلد �لدالالت وتنا�سلها.
لقد �سكل �ل�سعر�ء لغتهم معتمدين �لحو��س مرتكزً� لالإف�ساح عن 
�أو  �ل�سم  �أو  �لب�سر  يتعاملو� مع حا�سة  روؤيتهم لالأ�سياء من حولهم فلم 
�ل�سمع تعاماًل بريئًا �أي حقيقيًا و�إنما �أخ�سعو� ذلك لروؤ�هم ومنطلقاتهم 
�لنف�سية  �لجو�نب  من  �إيجابي  بعد  ذ�ت  لغتهم  يجعلو�  �أن  �أج��ل  من 
و�لمعنوية، و�ستحاول هذه �لدر��سة �أن تقف عند ��ستخد�م بع�س �سعر�ء 
�لغزل في �ل�سعر �لعربي �لقديم للعطور و�لرو�ئح و�أن تدر�سها من منظور 

)*( جامعة أم القرى - كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا.
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�سيميائي ، مركزة على �أن �لعالمة تتكون من �سورة ح�سية يتم �إدر�كها 
�أو  �للم�س  �أو  �ل�سم  �أو  �لب�سر  �أو  �ل�سمع  �لخم�س:  �لحو��س  من  بحا�سة 
�لذوق ، وتتاأ�س�س هذه �ل�سورة على ما يتو��سع عليه متخاطبان �ثنان �أو 

مجموعة من �لمتخاطبين)1(.
ويرى بع�س �لباحثين �أن م�سطلح » �سيمياء « له �أ�سله �لعربي في 
�ال�ستقاق ، ففي ل�سان �لعرب » �ل�ّسومة و�ل�سيمة و�ل�سيماء و�ل�سيمياء : 
�لعالمة ، و�سّوم �لفر�س : جعل عليه �ل�سيمة .  وقوله عز وجّل : {حجارة 

من طين م�سّومة} �أي معّلمة ببيا�س وحمرة)2(.
�الإ�سار�ت  يدر�س  علم  و�ل�سيميوطيقا:  و�ل�سيميولوجيا  و�ل�سيمياء 

�للغوّية وغير �للغوّية ، له �أقطابه و�أ�سوله �لفكرّية و�لعلمّية.  و�لعالمة: 
 : مثل   )3(» ما  �سيء  عن  �أو  ما،  �سخ�س  عن  ينوب  ما،  �سيء  »هي 

�ل�سورة تنوب عن �ساحبها ، و�لدخان عالمة على وجود نار .
�لل�سان  ووظيفة  ما،  فكر  عن  تعّبر  �لعالمات  من  منظومة  و�للغة: 
�الأ�سا�سية هي �لتو��سل، وال تخت�س هذه �لوظيفة باالأل�سنة، و�إنما توجد 
�أي�سًا في �لبنيات �ل�سيميائية �لتي ت�سكلها �الأنو�ع �الأخرى غير �لل�سانية، 
�للغة،  عبر  ولكن  و�لثقافية،  �لطبيعية  �الأ�سياء  بكل  يتو��سلون  فالب�سر 
وهذ� �لتو��سل �إما بالل�سان كما �أ�سلفنا كما هو في �لكالم، وبغير �لل�سان 

كما في �لمل�سقات �لدعائية و�الإ�سار�ت �لمختلفة)4(.
غير  �لتو��سل  �أن�ساق  �إيكو(  )�إمبرتو  �الإيطالي  �لعالم  ويح�سر 
�لل�سانية بثمانية ع�سر نوعًا منها: �سيميائية �لحيو�ن ، فلبع�س �لحيو�نات 
�أنظمة داللية للتو��سل، �سوتية �أو حركية.  و�لعالمات �ل�سمّية مثل �لعطور 

وهكذ�)5(.
�سيميائية  �أنظمة داللّية  �لعناوين عبارة عن  �أن  بارت:  ويرى روالن 
روؤيته  ودعّم  و�أيديولوجّية،  و�جتماعّية  �أخالقية  قيمًا  طّياتها  في  تحمل 
�أ�سياء كثيرة، يقول: »يبدو �للبا�س، �ل�سيارة، �لطبق  لل�سيميولوجيا على 
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»�الإع��الن«،  �الإ�سهارّية  �ل�سور  �لمو�سيقى،  �لفيلم،  �الإي��م��اءة،  �لمهّياأ، 
�أن  يمكن  �لذي  ما  متنافرة  �أ�سياء  تبدو  �إلخ  �لجريدة...  عنو�ن  �الأثاث، 
يجمع بينها؟ �إنه على �الأقل : كونها جميعًا �أدلة.. هذه �ل�سّيارة تطلعني 
على �لو�سع �الجتماعي ل�ساحبها، وهذ� �للبا�س يطلعني بدقة على مقد�ر 
�متثالية الب�سه �أو �ُسذوذه.. وكلها قر�ء�ت على قدر كبير من �الأهمّية في 
حياتنا.  �إنها تت�سمن قيمًا مجتمعّية، �أخالقّية، و�أيديولوجّية كثيرة، البد 
لالإحاطة بها من تفكير منظم ، هذ� �لتفكير هو ما ندعوه هنا على �الأقل 

�سيميولوجيا«)6(.
و�لعطور عالم قائم بذ�ته وهو معطى من معطيات �لوجود �الإن�ساني 
بالرجل  �رتباطه  �أكثر من  بالمر�أة  �لعطر  �رتبط  وقد  �لخليقة  بدء  منذ 
�أبعاد  �لمر�أة، من  تعك�سه  بما  له من �سلة  لما  وذلك  �لعربي  �ل�سعر  في 
لبا�س  من  به  يتعلق  ما  وكل  �لمر�أة  ج�سد  �ل�سعر�ء  و�سف  فقد  جمالية، 
�متد  �لذي  �الأنثوي  �لمجال  هذ�  في  بارزة  �سمة  �لعطور  وكانت  وزينة، 
في بع�س �الأحيان في �أكثر من بيت من �ل�سعر، حتى �سكل مع �لحو��س 
باأنو�عه  �أ�سبح �لعطر  �الأخرى �سورة متكاملة للجمال �الأنثوي ومن هنا 
�لمختلفة ذ� بعد نف�سي و�جتماعي وثقافي وح�ساري مثله في ذلك مثل 
�لعطر  م�ستعمل  بنف�س  فيرتبط  �لنف�سي  �لبعد  �أما  �ل�سيميائية.  �لعالقة 

وم�ستم ر�ئحته، وردة فعله �لتي تكون �إيجابية في �لغالب.
و�أما البعد االجتماعي: فهو ي�سنف مكانة �لمر�أة من خالل عطرها 

�أو ح�سوره و�نت�ساره.
�لمر�سل  يمتلكها  �ل��ت��ي  بالثقافة  فُيعنى  الثقافي:  الــبــعــد  و�أم���ا 
ويتحدثون  �لعطور  �الآن ي�سنفون  �لنا�س  �أ�سبح  للعطر، فقد  و�لم�ستقبل 
بمعرفتهم  يتعلق  هذ�  الأن  فرن�سا،  عطر  باري�س،  عطر  ويقولون:  عنها، 
وثقافاتهم �لعطرية ، و�أما �لبعد �لح�ساري : فاإنه يدخل في باب �لمو�سة 
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�أو �ل�سرعة ومالحقتها �أو مو�كبتها، حتى �إن �لمعرفة بنوع �لعطر �أ�سيح 
د�اًل ح�ساريًا.                             

في  �لد�خلة  �ل�سمية  �لعالمات  من  �أ�سبحت  �لعطور  ف��اإن  ولذلك 
�أنظمة �لتو��سل غير �لل�ساني ح�سب ر�أي »�إمبرتو �إيكو« �لذي جعل �أنظمة 

�لتو��سل ثمانية ع�سر نظامًا منها �لعالمات �ل�سمية كالعطور مثاًل)7(.
وقد جعل �ل�سيميائيون �لعالمة في ق�سمين: �لعالمة �للغوية، وغير 

�للغوية، وكلها تدخل في �أنظمة �لتو��سل .
وبناء  ل�سانية  �ل�سم هو عالمة غير  �لذي يدخل في حا�سة  فالعطر 

على ذلك فالعالمة �إما �أن تكون �إ�سارة �أو موؤ�سرً� �أو �أيقونًا �أو رمزً�)8(.
�أحد  ولذلك يعد �لعطر ح�سب ت�سنيف بير�س في تعريفه لالأيقون 
�أحد  �إلى  �لم�سطلح  هذ�  ي�سير  �الأيقون:  عن  يقول  �إذ  �لعالمة،  �أ�سكال 
�أ�سكال �لعالمة، ويبدو لنا فيه �لد�ل �سبيهًا �أو محاكيًا للمدلول على نحو 
و��سح من حيث �لمظهر �أو �ل�سوت �أو �للم�س �أو �لمذ�ق �أو �لر�ئحة، �أي 
مماثاًل له في بع�س خ�سائ�سه ومن هذه �الأ�سكال �الأيقونة للعالمة مثاًل: 
و�لنماذج  �لتو�سيحية،  و�لر�سوم  )�لبورتريهات(  �ل�سخ�سية  �ل�سور 
و�ال�ستعار�ت  معناها،  �سوتها  في  تحاكي  �لتي  و�لكلمات  �لقيا�سية، 
في  �ل�سوتية  و�لموؤ�سر�ت  �لمو�سيقى،  في  �لو�قعية  و�الأ�سو�ت  �للغوية، 
فيما  �ل�سينما  �أف��الم  في  �لمدمجة  �ل�سوت  و�سرط  �الإذ�عية،  �لدر�ما 

ي�سمى بعملية �لدوبالج، و�الإيماء�ت �لتي تحاكي معاني �لكالم)9(.
وبناء على ذلك فاإن �لعطر ي�سبح د�اًل على مرجعية نف�سية وثقافية 
و�جتماعية وح�سارية فهو يحيل �إلى مرجعية ويقترب ب�سكل �أو باآخر من 
مدلوله ولذلك ي�سبح �لعطر و�سيلة من و�سائل �لتو��سل بما يحمله من 
داللة معتمدً� في ذلك على حا�سة �ل�سم �إذ �إن عملية �ل�سم هي فعاًل ع�سو 

يقوم بتو�سيل معنى �إلى �لخاليا �لع�سبية �لتي توؤوله)10(.
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و�عتمادً� على ت�سنيف »�إمبرتو �إيكو« فاإن هذه �لقر�ءة �ستحاول �أن 
تقارب �لعطر بو�سفه مرتبطًا بحا�سة �ل�سم في نماذج من �سعر�ء �لغزل 

عند �ل�سعر�ء �لعرب �لقدماء.
و�لرو�ئح،  �لعطور  �لجاهلي  �لع�سر  منذ  �لعرب  �ل�سعر�ء  ��ستخدم 
و�لرند  و�لبان  �لحميرية  و�لحقة  و�لريح  و�لم�سك  �لطيب  ذك��رو�  فقد 
و�لقرنفل وفتيت �لم�سك و�لعنبر و�لريحان و�لعبير وفارة �لتاجر وغيرها.

و�ستنق�سم هذه المعالجة اإلى ق�سمين: :
�الأول: ويتناول �سيميائية �لعطر في �لبيت �لمفرد �أو ما يمكن ت�سميته 
مما  �لممتدة  �الأبيات  في  �لعطر  �سيميائية  و�لثاني:  �لمفردة،  بال�سورة 

يمكن ت�سميته بال�سورة �لممتدة.
�سيميائية �ل�سورة �لمفردة: 
يقول عمر بن �أبي ربيعة)11(:

�لتي  »ري��ا«  كلمة  على  �لعميق  تركيزه  في  �لبيت  هذ�  �أهمية  تكمن 
�ل�ساعر  معرفة  �أو  مرجعها  على  �الإحاطة  خالل  من  �أيقوناتها  تت�سكل 
�الأولية لحدود هذه �لر�ئحة با�ستغال �لحو��س وخا�سة حا�سة �ل�سم ولذلك 
لم تعد ريا عبارة عن لغة فقط و�إنما تحولت �إلى حالة ترتبط بالحا�سة 
�رتباطًا ل�سيقًا، ومن هنا ي�سبح ف�سل �ل�ساعر في تحديد �لمكان �لذي 
�لتعمية �سرعان ما تفك  �لتعمية ولكن هذه  نوعًا من  �لمحبوبة  به  تحل 
وت�سبح  حا�سة،  �إلى  لفظ  من  تتحول  �لتي  »�لريا«  خالل  من  �سفر�تها 
�أجل تحديد هوية  لل�ساعر من  �لوحيد  �لم�ستند  »ريا« هي  لفظة  عندئذ 
�أبو�ب قلب  �لمكان �لذي تحل فيه محبوبته ولذلك هنا تدق كلمة »ريا« 
�أثارت  �لتي  فهي  و�ال�ستجابة،  �لمثير  على  قائمة  ثنائية  لت�سكل  �ل�ساعر 

خباوؤها اأيــن  النف�س  اأناجي  وبت 
عرفتها رّيـــا  الــقــلــب  عليها  فـــدل 

وكيف لما اآتي من االأمر م�سدر
لها وهوى النف�س الذي كاد يظهُر
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وعي �ل�ساعر وقلبه ، وجعلت هذ� �لقلب ي�ستيقظ من حيرته ليدرك من 
خالل �لمعرفة �الأولية تلك �لر�ئحة ولكن عند �لمعاينة �لدقيقة لل�سياق 
�لذي و�سعت فيه كلمة »ريا« وربطها به تت�سكل �لغر�بة و�لده�سة �ل�سادمة 
على  تحيل  �لتي  ريا  �أيقونة  خرجت  ولقد  و�لريا،  �لقلب  بين  �لجمع  في 
�لمفتاح  �لقلب  ليكون  لها،  �لمر�سل  �الأولى وخبرة  �لر�ئحة في معرفتها 
�لذي يتعرف من خالل �لذ�ت �ل�ساعرة على مكان �لمحبوبة فبداًل من 
دليله  �لقلب  جعل  �ل�سم  حا�سة  عليها  دلني  �لذي  �إن  �ل�ساعر:  يقول  �أن 
وهاديه �إليها، فهذ� �النزياح فيما يعرفه �الآخرون من �أن »�لريا« تدرك 
بال�سم ولي�س بالقلب ��ستطاع �ل�ساعر �أن ي�سّوغه ويجعله ذ� تاأثير فاعل، 
الأن �لقلب مكمن �لعاطفة و�ل�سعور فكاأن �ل�ساعر لم يعرفها بحا�سة �سمه 
و�إنما عن طريق هذه �لحا�سة �لجديدة و�لتي �بتدعها مخياله �ل�سعري، 

وهي �لقلب على �لرغم من �أن �لقلب ال ي�سنف في د�ئرة �لحو��س.
ويقول �أي�سًا)12(: 

�ل�سم،  حا�سة  على  و�أ�سا�سي  جذري  ب�سكل  يحيالن  و�لن�سر  و�لريا 
ت�سبح  �إذ  �لطيبة،  �لر�ئحة  على  تركيزه  في  �ل�ساعر  روؤية  هنا  وتتجلى 
ي�ستمتعون  �لذين  لهوؤالء  �لعامرية م�سدر غبطة  بالن�سبة الأهل  �لر�ئحة 

بهذ� �لن�سر.
قوي  ح�سي  م��درك  �إل��ى  ذلك  ليحيل  »باللذيذ«  �لن�سر  و�سف  فقد 
جدً� وفي مقابل ذلك فاإن �لريا �لتي عرفها لنعم ت�سبح عندها د�خلة 
من  جوً�  لتخلق  ذهنيًا  ��ستدعاًء  ت�ستدعي  فالر�ئحة  �لتذكر  مجال  في 
يتذكرها.   ر�ئحتها  ي�سم  �أن  من  فبداًل  �لمن�سرمة  �لتجربة  ��سترجاع 
�لر�ئحة  مقابل  في  �لتذكر  يو�سع  عندما  ماألوف  غير  �ل�سياق  وي�سبح 

عو�سًا عن �إدر�كه بحا�سة �ل�سم.

اأنني قد قلت يا نعم قولة  �سوى 
الـ ن�سرها  العامرية  الأهــل  هنيا 

لــهــا والــعــتــاق االرحــبــيــات تزجر
لــــذيــــذ ورّيــــــاهــــــا الـــــــذي اأتــــذكــــر
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و�لنف�سية  �لثقافية  �لمرجعيات  �إط��ار  في  د�خلة  ت�سبح  ولذلك 
مجتمع  في  �ل�سائدة  �لمو�سة  �أو  �الأزي��اء  ونظام  فاللبا�س  و�الجتماعية، 
�آد�ب  �آخر:  �إلى  و�أنظمة عالمات تختلف من مجتمع  ت�سكل عالمات  ما 
و�إ�سار�ت  �لطبخ  نظام  وتقاليده،  �ل��زو�ج  عالقات   ، �ليابان  في  �لتحية 

�لمرور كل هذ� ي�سكل عالمات و�إ�سار�ت ودالالت)13(.
ويقول �لعبا�س بن �الأحنف ذ�كرً� �لرياحين)14(:

تكت�سب كلمة »�لرياحين« في هذ� �لبيت داللتين مختلفتين فاالأولى: 
�لذين  �لند�مى  عن  �لحديث  �سياق  في  ج��اءت  �الأول���ى  �لرياحين  �إن 
تتولد  ولذلك  �لذكرى  من  تحتل حيزً�  فاإنها  �لثانية:  �أما  بها  ي�ستمتعون 
بنف�س �ل�ساعر �أحا�سي�س تقوم على ��ستدعاء �لر�ئحة �لتي لم يعد قادرً� 
على �متالكها. وريحان �لعبا�س مختلف عن رياحين �ل�سحب �أو �لند�مى.
و�إنما  فقط  ح�سيًا  �سيئًا  تعد  لم  �لر�ئحة  �أن  �إل��ى  �إ�سارة  هذ�  وفي 
�أنها  �أي  ذهنية  عالمة  فهي  �لتذكر  �إل��ى  �إ�سارة  �لعبا�س  عند  �أ�سبحت 
تتحول من �لح�سية �إلى �لذهنية ، ومعنى هذ� �أن �لرياحين تحولت �إلى 

�أيقونة خا�سة عند �ل�ساعر تختلف باختالف �لمو�قف و�لروؤى.
ويقول �لعبا�س في و�سف محبوبته)15(:

�لذوق،  حا�سة  ي�ستدعي  �أن  قبل  �لر�ئحة  �لريق  ذكر  ��ستدعى  لقد 
�إ�سارة ذ�ت بعد جمالي ي�ستثير �الأحا�سي�س  �إلى  �أن كلمة �لم�سك تتحول 
�لم�ساعر  يكثف  يفوح  �ل��ذي  �لم�سك  الأن  �ل�ساعر،  �أعماق  في  �لكامنة 
تفوح،  �لتي  للر�ئحة  �لفاعل  �لح�سور  ��ستدعاه  ن��زوع  ذ�ت  ويجعلها 
فر�ئحة �لم�سك �إ�سارة تتولد عنها دالالت جمالية ونف�سية باالإ�سافة �إلى 
�الأحا�سي�س �لغر�ئزية �لتي تثيرها هذه �لر�ئحة، �إذ �إنها تتحول من داللة 
حرفية �إلى داللة نف�سية وجمالية ذ�ت بعد ح�سي وهنا يتحول �لم�سك �إلى 

بينهم الرياحين  نــدامــاي  ي�سم 

خــــــــود كــــــــان بـــــِريـــــِقـــــَهـــــا مـــ�ـــســـكـــاً

الكا�س اإذا دارت  وذكــرك رياحني 

يــــــــــــفــــــــــــوح لــــــــــــــــــــدى كــــــــــراهــــــــــا



الروائح والعطور في منازج غزلية من الشعر العربي القدمي

20
14

بر 
تو

ك
- أ

هـ 
14

35
ة 

ج
حل

و ا
، ذ

 3
8 

دد
لع

ا

256

جـــــذور

�أيقونة �سمية وله �أبعاده �الإيحائية، �إذ �إن �لغاية من ��ستحد�ث �الأيقونة 
في �ل�سيميائية هي �لتمكن من ��ستح�سار �سيء بعيد �أو غائب �أو متعذر 

بما ي�سبهه نظرً� وذوقًا و�سمًا و�سمعًا ولم�سًا)16(.
ويقول �أي�سًا)17(:

ت�سكل كلمة �لطيب �إيحاء�ت �سمن �ل�سياق �ل�سعري لهذ� �لبيت، �إذ 
تتخلق داللته عبر �النت�سار و�لتحول و�الإ�سعاع، فاإذ� ما وطئت محبوبته 
�لتر�ب فاإنها قادرة على �أن تجعله ذ� ر�ئحة، يكت�سب �سيئًا من �سفاتها 
�إلى طيب، و�أن ما ال يمتلك �لطيب ي�سبح  ومكنوناتها، فالتر�ب يتحول 
طيبًا، �إن روؤية �ل�ساعر قد قادته �إلى ترجمة م�ساعره عبر كلمات تتحول 

�إلى �أيقونات ممثلة بدالالت كثرة.
ويقول �أي�سًا)18(:

�لنا�س  كان  و�إذ�  طيبًا  دجلة  يمال  �سعاع  �إل��ى  هنا  �لم�سك  يتحول 
�لم�سكي  �الإ�سعاع  م�سدر  �أو  �لزكية،  �لر�ئحة  م�سدر  يجهلون  �الآخرون 
�إنها  �إال هو.  �أن ثمة �سرً� مخفيًا ال يعرف ذلك  �لعبا�س كان يدرك  فاإن 
�لمحبوبة �لتي تحول عطُرها �إلى �أيقونة ت�ستدعي بو�ساطة حا�سة �ل�سم 
لكن �لحو��س تختلف في تف�سير �أو تاأويل هذه �لر�ئحة، بينما كان �لعبا�س 
يعرف م�سدرها كان �الآخرون منده�سين، م�سابين بالده�سة و�ل�سدمة 
ال يعرفون منبع ذلك �الإ�سعاع �لم�سكي �لغريب �لذي �أرج �لمكان ولذلك 

يمكن �لتدليل عن ذلك من خالل �لخطاطة �الآتية:

لــكــان الـــتـــراُب فــي الــطــيــب طيباواإنـــــــــــــِك لــــــو تـــطـــئـــيـــن الـــــتـــــراب

وجد النا�س �ساطع الم�سك من دجـ
يــد مـــنـــهـــا وال  يـــعـــجـــبـــون  فـــهـــم 

اأو�ــــســــع الـــمـــ�ـــســـارع طيبا ـــلــه قـــد 
قريبا منها  َحــلــْلــِت  قـــَد  اأن  رون 

�ل�ساعر 
�أيقونة يدري

�لم�سك 
دجلة

�الآخرون 
ال يدرون



ماجد اجلعافرة
20

14
بر 

تو
ك

- أ
هـ 

14
35

ة 
ج

حل
و ا

، ذ
 3

8 
دد

لع
ا

257

جـــــذور

في  �لورد« دالالت جديدة  و»�لعنبر   » �الأحم  �لم�سك   « عبارة  تاأخذ 
�سياقها، �إذ �إن �ل�ساعر يتحدث عن �لر�ئحة من خالل ��ستح�سار �أيقونتي 
�أن  يمكن  فالثياب  بالثياب،  مرتبطتين  جعلهما  وقد  و�لعنبر،  �لم�سك 
تحمل هي �الأخرى داللة �سيميائية من خالل �رتباطها �الأ�سا�س بالر�ئحة 

�لتي يركز عليها �ل�ساعر.
�إنه تحول �إلى م�سك  �إن ��ستح�سار �لعرق هنا ��ستح�سار جديد �إذ 
وعنبر ، فاإذ� كانت �لر�ئحة �لجميلة ت�سكل �سورة �أيقونية فاإن �لر�ئحة 
�لكريهة ت�سكل �أيقونة ذ�ت بعد قبيح ، ولكن �لعرق في هذ� �ل�سياق يتحول 
عند �ل�ساعر �إلى �أيقونة ذ�ت بعد جمالي فالر�ئحة ترتبط �رتباطًا وثيقًا 
روؤية  �الأ�سياء  يرى  �لذي  لل�ساعر  �لنف�سية  �لحالة  �أو  �لنف�سي  بالموقف 

تخالف �لماألوف و�لمعهود.
ويقول مجنون ليلى)21(:

�إن �أيقونة �لم�سك هنا ال تخ�س �الآخرين و�إنما تخ�س �ل�ساعر ولذلك 
ت�سبح هذه �الأيقونة خا�سية مالزمة لوعي �ل�ساعر يدركها �إدر�كًا مختلفًا 
عن �إدر�ك �الآخرين لها.  ومن هنا تنتفي عن �ل�ساعر �ل�سدمة و�لده�سة 
�لتي �أُخذ بها �الآخرون، �إذ �إن �لعلم بال�سيء ال يده�س الأنه ماألوف، �أما 
عندما يكون مجهواًل فتتولد �لغر�بة و�لده�سة ، ولذلك فاإن �لم�سك هنا 

ذو تاأثير على �لحا�سة �ل�سمية ويغدو ح�سوره مهيمنًا.
ومن هنا فاإن » �سيمياء �لن�س عالمة تقف ور�ء �لموؤدي �لمبا�سر له 
وهي ذ�ت مدلول �جتماعي �أو نف�سي �أو تاريخي �أو ح�ساري �أو ثقافي �أو 
ثقافي �أو هي تلك جميعًا �أو بع�ٍس منها ، وعلى قدر �رتباط �لقارئ من 

�لن�س تف�سح �لعالمة عن معانيها وداللتها «)19(.
ويقول جميل بثينة)20(:

تـــــــاأرَّج بــالــمــ�ــســك االأحــــــم ثــيــابــهــا

اأحــــــنُّ اإلـــــى نــجــد وطـــيـــب تــرابــه

الــورد وبالعنبر  فيها  عرقت  اإذا 

واأرواحِه اإن كان نجٌد على العهد
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بنف�سيته  يرتبط  الأنه  عميقة،  دالالت  �لمجنون  عند  �لمكان  يمتلك 
�لجميل،  �لما�سي  لحظات  ي�ستدعي  هنا  �لمكان  الأن  عميقًا،  �رتباطًا 
فتر�ب نجد ي�سبح ذ� عطر جميل فو�ح ، لكن �ل�ساعر يجعل هذه �لر�ئحة 
�إن �لطيب هنا ال يمتلك �رتباطًا مبا�سرً�  م�سروطة بالبقاء على �لعهد، 
باالإن�سان و�إنما يمتلك داللة مرتبطة بالمكان �لذي يت�سف به �ل�ساعر، 

فالطيب يتعلق هنا بالتر�ب �لذي ي�سبح ذ� ر�ئحة جميلة.
ال�سورة الممتّدة:

تت�سكل هذه �ل�سورة من عدة �أبيات ترت�سم فيها �الأيقونة على �سكل 
ق ، ومثال ذلك قول كثير عزة)22(:  ع وُمعمَّ مو�سَّ

تت�سكل هذه �للوحة من مجموعة من �لعنا�سر لتجعل �لرو�سة �سمن 
�إطار متكامل، فالرو�سة هي �لمكان �لتي يجتمع فيه �لزرع بما فيها من 
نباتات عطرية ذ�ت رو�ئح فو�حة، وجعل هذه �لرو�سة في مكان مت�سع 
تجار  مثل  جديدة  عنا�سر  ذلك  �إل��ى  وين�ساف  �لر�ئحة،  �نت�سار  بغية 

�لعطور و�لم�سك �لم�سحوق �لمميز �لمن�سوب �إلى د�رين.
�إن هذه �الأيقونة ذ�ت �لعنا�سر �لمتعددة قد ت�سكلت ب�سورة مده�سة 
قريبة من �لنموذج �لمثال، ولكن هذ� �لنموذج وّلد نموذجًا �آخر يتفوق 
من  �ل�ساعر  تمكن  فقد  مده�سًا  �لنموذج  هذ�  كان  فاإذ�  ويتجاوزه  عليه 
خلق �لنموذج �الأكثر تفوقًا عندما �أثبت �أن �أرد�ن عزة �أكثر طيبًا من تلك 
ة عندما جعل  �لرو�سة، وقد و�ّسع �ل�ساعر من �إطار �ل�سورة �لمرتبطة بعزَّ

نارها توقد من �أعو�د �لطيب �لمتمثل في �لمندل �لرطب.

الزرع طيبة  بالحزن  رو�سة  فما 
بــمــنــخــرق مـــن بــطــن واد كــاأنــمــا
كاأنما حتى  الم�سك  عليها  اأفيد 
موهناً عـــّزة  اأردان  مــن  بــاأطــيــب 

وعــراُرهــا جثجاُثها  الــنــدى  يمّج 
تـــاقـــت بــــه عــــّطــــارة وتـــجـــاُرهـــا
فــــاأُرهــــا تـــفـــتـــق  دارّي  لـــطـــيـــمـــُة 
وقد اأُوقدت بالمندل الرطِب ناُرها
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�إن تو�سيع �ل�سورة ومدها في �لبيت �الأخير يجعل خا�سية �النت�سار 
�أرد�ن  ر�ئحة  النت�سار  معاداًل  �ل�سابقة  �الأبيات  في  �لمتكاملة  لالأيقونة 
عزة وهي توقد �لنار في �أعو�د �لطيب. وهنا تتجلى �سورة �لعطر �لفو�ح 
بعنا�سرها �لمختلفة �لتي �بتدعها خيال �ل�ساعر، من خالل �تكائه على 

�لت�سبيه �لد�ئري �لذي يبد�أ بالنفي ويختتم باأفعل �لتف�سيل.
ويقول �لعبا�س بن �الأحنف)23(:

و�لتفاح  باللبان  تمثلت  كثيرة  عنا�سر  م��ن  �للوحة  ه��ذه  تتكون 
و�لريحان و�لم�سو�ك ، و�لريق وتت�سابك هذه �لعنا�سر موؤلفة دالالت ت�سي 
بالر�ئحة، وعبر هذ� �لت�سابك تطل دالالت جديدة تمتلكها �لعنا�سر في 

تمثيلها للر�ئحة ودالالتها �لمختلفة.
�أ�سا�سية  دالالت  لتكت�سب  �لعنا�سر  هذه  دالالت  �ل�ساعر  عمق  وقد 
�إالهية َخ�سَّ به  �إن �لم�سو�ك �ختير بعناية  �إذ  يخرج بها عن حقيقتها، 
�سبحانه �لمحبوبة، وحتى ي�سفي طابع �لقد�سية على عنا�سر هذه �للوحة 
فاإنه جعل �للبان من �لفردو�س لما يمتلك دالالت عميقة متجذرة في وعي 

�ل�ساعر و�إدر�كه لالأ�سياء.
لذلك يخرج �لمجال من �إطاره �لدنيوي �إلى �إطاره �الأخروي �لمتكامل 
�لذي ال نظير له، �إن ذكر �ل�ساعر للفردو�س و�لجنان يعني �إ�سفاء �سفة 
�لرو�ئح  فاإن  هنا  ومن  محبوبُته،  تمتلكه  لما  و�لطهر  و�لقد�سية  �لتميز 

ـــلـــت بـــالـــلـــبـــان قــــد مــ�ــســغــتــه اأر�ـــس
ـــــذي اخــــتــــاره الــلـــ بــمــ�ــســواكــهــا ال
فــكــاأنــي وجــــدت ريـــحـــاً مـــن الــفــر
ـــواَك مــ�ــســواَك فـــوٍز وكـــــاأن الـــِمـــ�ـــسْ
�ــســيـــ مــــــن  اأطــــــيــــــُب  �ـــــســـــيء  اأيُّ 

ــــى ريــــحــــان فــــــــوق تـــــفـــــاحـــــٍة عــــل
االأغــ�ــســان اأطـــيـــِب  ـــه لفيها مــن 
دو�س فاحت من ريح ذاك الّلباِن
اَخل�س الّنبَت في ريا�س الجنان
ف�سقاني ِريــِقــهــا  مــن  �ــَســَقــْتــُه  يٍء 



الروائح والعطور في منازج غزلية من الشعر العربي القدمي

20
14

بر 
تو

ك
- أ

هـ 
14

35
ة 

ج
حل

و ا
، ذ

 3
8 

دد
لع

ا

260

جـــــذور

تملك دالالت جديدة �أ�سبغها �ل�ساعر عليها من �أجل �أن يعبر عن روؤيته 
للمحبوبة من خالل �رتكازه على �لر�ئحة. 

ة)24(:  ويقول كثير عزَّ

تت�سكل هذه �ل�سورة من �لعبير و�لعبق و�لعلق ، وتمتلك هذه �لدو�ل 
و�إنما تملك  �سيئًا عاديًا  �لر�ئحة  تعد  �لفاعلية و�النت�سار، فلم  خا�سيتي 
فاعلية وداللة تتمثل في كلمة تاأرج �لذي وردت في �لبيت �لثاني و�أ�سبح 
�لعطر غير خا�س لمحبوبة �ل�ساعر، و�إنما �متلك فاعلية �النت�سار ليغطي 
بح�سور  ت�سي  داللة  �إلى  هنا  �لر�ئحة  �أو  �لعطر  ويتحول  باأكمله،  �لحي 
تتحدد من خاللها هوية  �أو عالقة  �إ�سارة  �إلى  يتحول  �إنه  �إذ  �لمحبوبة، 
�لمحبوب، �إذ �إن عطرها كان م�سهورً� ومعروفًا، الأنه يمتلك خ�سو�سية 
�أيقونة  �إلى  �لر�ئحة  تتحول  ال  �ل�سياق  هذ�  وفي  �الآخرين،  عن  يميزها 
ت�ستثير �لوعي فقط و�إنما ت�سعى �إلى تحديد هوية �لمحبوبة، وهنا ت�سبح 
تباهي  في  و�إنما  فقط،  �ل�سمية  �لخا�سة  في  كاملة  لي�ست  �لداللة  هذه 

�ل�ساعر في �متالكه لمثل هذه �لمحبوبة .
�إن خا�سية �النت�سار �لتي يت�سف بها عطر محبوبته وعبقها يتكر�س 
في كلمة »تاأرج« �لتي ت�سير �إلى هذه �لخا�سية ب�سكل �أ�سا�سي، وباالإ�سافة 
حا�سة  خالل  من  لي�س  لليلى  �لقوم  معرفة  جعل  �ل�ساعر  فاإن  ذلك  �إلى 
يمتلك  هنا  �لر�ئحة  �أو  فالعطر  �ل�سم،  حا�سة  خالل  من  و�إنما  �لب�سر 
�لتي  �ل�سم  �إلى �سيمياء يقوم على حا�سة  �إنها تتحول  �إذ  مقومات فاِعلة 

ت�ستدعي �الأحا�سي�س وتوقظها.
ويقول جميل)25(:

ولــلــعــبــيــر عــلــى اأ�ـــســـداغـــهـــا عبق
تـــــاأّرج الــحــي اإذ مـــرت بــَظــْعــِنــِهــُم

واقــف وهـــي  نــظــرة  منها  تمنيت 

كـــاأنـــه بــجــنــون الــمــحــجــر الــعــلــق
الــَعــِبــق العنبر  عليها  ونـــّم  ليلى 

اأ�سنبا الثغر  وا�ــســح  نقيا  تــريــك 
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تركز هذه �ل�سورة على نقاء �لفم وطيب ر�ئحته في وقت تتغير فيه 
ر�ئحة �الأفو�ه وذلك في �آخر �لليل حين تنحدر �لنجوم لالأفول ، في هذ� 
�لنقي  �لماء  ذلك  عذوبة  عذبة  بريق  نقيًا  ثغرً�  �لمحبوبة  تبدي  �لوقت 
�ل�سافي �لمت�ساقط من �ل�سحاب ، �إنه مزج لحا�ستي �لذوق مع �ل�سم في 

�آن ، فالر�ساب مزيج من طيب �لر�ئحة مع لذة �لطعم .
دالليًا  بعدً�  تمتلك  �سيميائي،  ��ستغال  ذ�ت  �لحو��س  �أ�سبحت  لقد 
عميقًا وموحيًا، �إذ �إن �لرو�ئح هنا تحمل بعدين �ت�ساليين: �ت�سال من 
خالل �للفظ و�ت�سال من خالل �لحا�سة »�إذ جرى ت�سنيف �الت�سال غير 
�للفظي �إلى �سبعة �أن�ساق « �لرو�ئح ، �لمالب�س، �الأ�سياء �لم�سنعة �لخا�سة 
بكل ما يكمل �لج�سد من زينة ولو�زم و�أقنعة ولبا�س وغيرها، �الأ�سو�ت 

غير �للفظية ، عالقة �لقرب و�لبعد، حركة �لج�سد ولغة �لزمن)26(.
ويقول �لمجنون)27(: 

�إن عنا�سر هذه �ل�سورة تتمثل في �لخمر �لمعتقة و�لغالية �لتي ي�سن 
بها �ساحبها ، و�لعن�سر �لثاني هو �لم�سك �لفو�ح وقد وقف �ل�ساعر عند 
هذه �لخمر �لغريبة �لتي تخرج عند �الفت�سا�س �سررً� ونارً� يتطاير في 
�لهو�ء من قوة ونفاذ ر�ئحتها و�أحد�ث �لتاأثير و�لفاعلية ، و�لم�سك �لذي 
بل بقطر �ل�سحاب �لمت�ساقط فت�سّوعت ر�ئحته في �الأرجاء، �إن ر�ئحة 

فمها الأطيب و�ألذ منهما.

فـــي متمّنع قــهــوة �ــســهــبــاء  ومــــا 
مثلها هن  حولها  مح�سنات  بها 
باأطيب من فيها وال الم�سك بّله

كاأن غري�ساً من ف�سي�س غمامة
ر�سابه الــذكــي  بالم�سك  ي�سّفق 

ت �سرارها بحوران يعلو حين ف�سّ
عـــواتـــق اأرجــــاهــــا لــبــيــع تــجــارهــا
وقطارها ديمة  اأروى  الليل  من 

هزيم الذي تمرى له الريح هيدبا
اإذا النجم من بعد الهدوء ت�سّوبا
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فمها  ر�ئحة  �أن  في  �لمحبوبة  لدى  �لتفوق  عنا�سر  هنا  وتتج�سد 
ومذ�قه يتفوقان على �لخمرة ور�ئحة �لم�سك، ومن هنا ي�سبح �لم�سك 

�إ�سارة �أقل فاعلية من طعم ريق �لمحبوبة.
�أو  �لفاعلية  فتبرز مدى  �الأبيات،  ت�ستغل في هذه  �لتي  �لحو��س  �إن 
�لتاأثير �لذي تتملكه محبوبة �ل�ساعر في نف�سه، �لذي يجعلها تنماز عن 

�الأ�سياء �لجميلة في مذ�ق ريقها ور�ئحته.
�إن ر�ئحة �لم�سك تتحول �إلى عالمة مهمة ت�ستغل في �سياق �الأبيات 
داللة  ذ�ت  نوعية  عالمة  ت�سبح  �لر�ئحة  فاإن  ولذلك  فيها  وردت  �لتي 
�أو ر�ئحة �لعطر  : نبرة �ل�سوت  مهمة، »فالعالمة تلعب دورً� مهمًا مثل 

�لذي ي�ستخدمه �سخ�س ما«)28(.
ويقول عمر بن �أبي ربيعة)29(: 

�أ�سا�س  بدور  تقوم  هي  فاإذ�  �لماألوف،  عن  تخرج  هنا  �لر�ئحة  �إن 
في عملية �الغت�ساب، فهي �لم�سوؤولة عن �إيقاع �ل�ساعر في �سرك هذه 
�لعملية، وتدل على �لفاعلية و�لتاأثير �لقوي لفعل �لر�ئحة �لتي تنت�سر في 

كل مكان وتحدث ذلك �لتاأثير عبر �سيغة �لمبالغة »مّجاجة«.
�إن �الغت�ساب عملية محرمة يقوم بها �لعطر ذو �لر�ئحة �لنافذة، 
و�لت�ساوؤل من �أحل لها ذلك ونقلها من د�ئرة �لمحرم �إلى د�ئرة �لحالل، 
�إنه وال�سك عطرها وم�سكها �لفو�ح �لذي يقوم بعملية �لتحليل و�لتحريم.
لقد �متلك �لم�سك �سلطانًا قويًا خلخل �أركان �ل�ساعر وجعله منقادً� 
وم�ست�سلمًا للر�ئحة �لجميلة ، وكاأنه بذلك يعني �نقياده و��ست�سالمه لهذه 
�لر�ئحة، فالم�سك و�لقرنفل �سكال قالدة في عنق �لمحبوبة و�أ�سبح تلقي 
�ل�ساعر للعطر و�لجمال تلقيًا يتمثل في �الإعجاب و�ال�ست�سالم و�العتر�ف 

بفاعلية �لجمال.

غ�سبتني َمّجاَجُة الم�سِك نف�سي
رِّ قـــّلـــدوهـــا مـــن الـــَقـــَرْنـــُفـــل والـــــدُّ

فــ�ــســلــوهــا مــــاذا اأحـــــّل اغــتــ�ــســابــي
ــخــاب ـــخـــابـــاً واهـــــــاً لــــه مــــن �ــسِ �ـــسِ
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�لذي  �ل�سيل،  في  �لمتمثلة  �لطيب  ��ستدعاء  في  �للوحة  هذه  تتمثل 
ج��د�ول  ج��رت  �لتي  �ل�ساعر  دم��وع  في  يتمثل  �آخ��ر  �سيل  ور�ف��ق��ه  ج��رى 
�أن  �ليقينية  �ل�ساعر  لمعرفة  �لدمع  ��ستح�سار  و�أن  �لدمع،  و�سفوفًا من 

�ل�سيل �سيمر بالقرب من �لد�ر �لتي ت�سكنها محبوبته.
�الأ�سياء  ماهيات  من  تغير  �لمحبوبة  يجعل  �أن  �ل�ساعر  وي��ح��اول 
وخ�سائ�سها عندما ي�ستطيع طيب �لمحبوبة ور�ئحتها �لزكية �أن تحول 

�لماء �الأجاج �إلى عذب �ساف وخال�س.
�إن �لطيب هنا ال يمتلك داللة مبا�سرة فقط تتمثل بالر�ئحة فقط، 
تاأثير خارق في كونه يغير من طبائع �الأ�سياء  و�إنما يمتلك فاعلية ذ�ت 
وذلك بما يمتلكه من �سحر يتولد من �سحر �لمحبوبة وعطرها وجمالها.
�إن �أيقونة �لطيب ال توؤثر في �الإن�سان فقط، و�إنما توؤثر في �لطبيعة 

وتغير من خ�سائ�سها و�سفاتها.
�إلى  �إنها تتحول  �إذ  �أيقونة �لطيب هنا بعدً� جماليًا ونف�سيًا،  تج�سد 
�إ�سارة ذ�ت قدرة على �أن تج�سد �لبعد �لنف�سي لل�ساعر و�الأثر �لجمالي 
للمحبوبة. �إن �لطيب يتحول هنا �إلى �سحر خارق الأنه ير�سم عالمًا جديدً� 

يتمثل في �لتحول من �الأجاج �إلى �لعذوبة.
�ل�سيء  �إلى  �ل�سلبي  �ل�سيء  �إز�حة  قادر على  �لمحبوبة  �إن طيب  �إذ 
�الإيجابي ، ومن هنا ت�سبح در��سة �لعطور على �أنها عالمات ذ�ت �أبعاد 
داللية مهمة �إذ »�إن در��سة �لطقو�س و�لعاد�ت و�لتقاليد وغيرها بو�سفها 
�إلقاء �سوء جديد على هذه  �أعتقد - على  ما  ت�ساعدنا - على  �إ�سار�ت 

ويقول �لعبا�س بن �الأحنف)30(:
جرى ال�ّسيل فا�ستبكاِنَي ال�سيُل اإذ جرى
ـــه اأّن اأيــقــنــُت  حــيــُث  اإال  ذاك  ومـــا 
ــُكــْم فـــاإذا انتهى يكون اأجــاجــاً دوَن

�ــُســروُب وفــا�ــســْت لــه مــن مقلتّي 
يــــمــــّر بـــــــــواٍد اأنـــــــــِت فـــيـــه قـــريـــُب
ــُكــم فــيــطــيــُب اإلـــيـــكـــم تــلــقــى طــيــَب
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�لحقائق و�إبر�ز �لحاجة �إلى �سم هذه �الأمور �إلى علم �لعالمات وتف�سيره 
طبقًا لقو�عده«)31(.

�سياق  في  تدخل  �ل�سعري  �لن�س  في  �لعطر  در��سة  فاإن  هنا  ومن 
�لتو��سل �لثقافي و�الجتماعي و�لنف�سي، الأنه ي�سبح محماًل بدالالت ذ�ت 
و�لمتلقي  �لمر�سل  عند  و�لذهني  �لح�سي  �ال�ستح�سار  على  قائمة  �أبعاد 

على حد �سو�ء.
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اأِن الثنائية الو�شع ووقوعها �شرطية

همزة اال�شتفهام:

اأحكامها ودخولها على اأداة ال�شرط يف القراآن الكرمي

م�صطفى ف�ؤ�د �أحمد)*(

املقدمــــــة:
احلمد هلل حمدًا حمدًا، وال�سالة وال�سالم على نبيه وعبده، وبعُد: 
فقد اختلفت النحاة يف وقوع )اأِن( الثنائية الو�سع �سرطية، فاأجاز ذلك 
هذه  يف  قيل  ما  اأجمع  اأْن  البحث  هذا  يف  فاأردت  اآخرون،  ومنعه  قوم، 

امل�ساألة، واأْن اأرجح ما يظهر يل �سوابه، واهلل املوفق.

اأوجه )اأْن(
تاأتي )اأْن( بفتح الهمزة و�ُسكون النون ا�سمًا وحرفًا .

اأواًل: اأِن اال�سمية
ذكر بع�ض)1( النحويني اأن )اأْن( تكون ا�سمًا  �سمريًا يف مو�سعني؛ 
اأحدهما: يف قولهم: اأْن فعْلُت، مبعنى: اأنا فعْلُت، وهي اإحدى لغات )اأنا(، 
الب�سريني،  واأخواته يف مذهب  )اأْنَت(  والثاين: يف  ُقطرب)2(،  حكاها 

فـ)اأْن( عنَدهم ا�سم ، والتاُء حرُف خطاب)3(.

)*(  أستاذ مشارك بكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى.
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وَمنع االإْربّلي)4( ا�سمية )اأَْن( ب�سكون النون، وَذكر اأّن )اأَْن( ال تكون 
ن اإال عند ات�سالها بتاء اخلطاب  ا�سمًا اإال مبنيًة على الفتح ، واأنها ال ُت�َسكَّ
ل�سدة االمتزاج بنَي الكلمَتني، ف�سكوُنها - عنَده - عار�ٌض غري معَتّد به ، 

وهو حمجوٌج مبا تقّدم ِمن حكاية ُقطرب.
ثانياً: اأِن احلرفية

اأورد بع�ض النحاة لـ )اأَِن( احلرفية عدة اأوجه:
وكي  وما  )اأّن  كـ  حريف،  مو�سول  حينئذ  وهي  امل�سدرية،  اأحدها: 
ولو(، وتكون هي وما ُو�سلت به يف معنى امل�سدر، كقولك: اأريُد اأْن تقوَم. 

اأي: اأريُد قيامك.
طائفة  وتبعه  طاهر)6(،  ابن  فيه  ونازع  املا�سي)5(  بالفعل  ل  وُتو�سَ
وبامل�ستقبل ال احلال)9(   ابن ه�سام)8(،  ورّد عليه  الدماميني)7(،  منهم 
وتدخل على االأمر عند �سيبويه)10( واأكرث النحاة)11(، وا�ستدل �سيبويه 
باأْن  اإليه  »واأما قوله: كتبُت  على ذلك بدخول حرف اجلّر عليها، قال: 
اْفعْل، واأمْرُته اأْن ُقْم ، فيكون على وجهني: على اأْن تكون اأِن التي تْن�سب 
الباء،  ُتدِخل  اأنك  تن�سب  التي  اأِن  تكون  اأنها  على  والدليل  االأفعال... 

فتقول: اأوعْزُت اإليه باأْن اْفعل..«)12(.
َلها  و�سْ  - والدماميني)14(  الر�سي)13(،  منهم   - املانعون  ّعف  و�سَ

باالأْمر باأ�سياء منها)15(:
اأواًل : اأن تقديرها مع الِفعل بامل�سدر ُيَفّوت معنى االأمر .

ثانيًا : اأن )ُيْعِجُبني اأْن ُقْم(، و)كِرهُت اأْن ُقْم( مل َيِرد منه �سيٌء يف 
ل اأِن امل�سدرية باالأمر جائزًا لورد كما ورد مع  كالم العرب، ولو كان َو�سْ

املا�سي وامل�سارع.
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لها باالأمر جائزًا جلاز ذلك يف �سلة اأّن امل�سددة  ثالثًا : اأْن لو كان و�سْ
و)ما( و)كي( و)لو(، وذلك غري جائز باتفاق.

لها باالأمر باأّن اأْن فيه تف�سريية)16(،  واأجابوا عّما ا�ْسُتدل به على و�سْ
واأما ما حكاه �سيبويه ِمن قولهم: كتْبُت اإليه باأْن ُقْم . فقال بع�سهم: الباء 
ّعف باأن حرف اجلر زائدًا كان اأو غري زائد ال يْدُخل اإال  زائدة)17(، َو�سُ
على )ا�سم( اأو ما يف تاأويله)18(، وقيل : اأْن زائدة)19(. وُرد باأن االأ�سل 

عدم الزيادة)20(.
تدُخل   - وغريه  �سيبويه  ذهب  كما   - امل�سدرية  )اأِن(  اأن  وعندي 
ت معنى  على االأمر، واأما قولهم : اإن تقدير )اأْن( مَع الفْعل بامل�سدر ُيفوِّ
االأمر. فجوابه - كما قيل - اأن فوات معنى االأمرية يف املو�سولة باالأمر 
املو�سولة  يف  واال�ستقبال  امل�سي  معنى  كفوات  بامل�سدر  التقدير  عند 

باملا�سي وامل�سارع عند التقدير املذكور)21(.
اأْن ُقم، فاجلواب عنه  اأْن ُقم ، وكِرْهُت  اأعَجبني  واأما امتناع نحو: 
والكراهية  االإعجاب  لتعليق  معنى  ال  الأنه  امتنع  اإمنا  اأّنه   - ُذكر  كما   -
باالإن�ساء، ال ملا ُذكر ِمن اأن امل�سدرية الُبدَّ ِمن �سحة وقوعها مع �سلتها 

فاعاًل اأو مفعواًل)22(.
هذا، وقد �سرح ابن ه�سام مَبْن منع وقوع فعل االأمر بعَد اأِن امل�سدرية، 
فقال: و»املخاِلف يف ذلك اأبو حيان، زعم اأنها ال ُتو�سل به، واأن كل �سيء 

�ُسمع ِمن ذلك فـ )اأْن( فيه تف�سريية، وا�سَتدل بدليَلنْي...«)23(.
وكالم ابن ه�سام هذا غري دقيق من وجهني:

اأحدهما: اأن اأبا حيان م�سبوق اإىل هذه املخالفة، �سبقه اإليها الر�سي، 
ل به اأْن مع االأمر ال يفيد معنى االأمر... وَيتبنّي  فقد قال: »وامل�سدر املوؤوَّ
بهذا اأنَّ �ســلة اأْن ال تكـون اأمرًا، وال نـهيًا خالفـًا ملا ذهـب اإليه �سـيبويه 

واأبو علي «)24(.
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الوجه االآخر : اأن املتتبع كالم اأبي حيان يف البحر املحيط يجد اأن له 
يف هذه امل�ساألة راأَيني)25(: راأيًا خمالفًا، وهو ما َذكره ابن ه�سام، وراأيًا 
وهو  َرا})26(  َطهِّ {اأَن   : تعاىل  قوله  عند  ذكره  ما  االأول  فِمَن  موافقًا، 
قوله: »ُيحتمل اأْن تكون )اأْن( تف�سريية .. ويحتمل اأن تكون م�سدرية.. 
وقد تقدم لنا الكالم مّرة يف و�سل )اأْن( بِفْعل االأمر، واأنه َن�ّض على ذلك 
�سيبويه وغريه، ويف ذلك نظر، الأن جميع ما ُذكر ِمن ذلك حمتمل ، وال 
رْب  رْب زيدًا، وال: يعجبني اأِن ا�سْ اأحفظ من كالمهم: عجبُت ِمن اأِن ا�سْ

ل باالأمر، والأن ان�سباك امل�سدر يحيل معنى االأمر.. «)27(. زيدًا، فُتو�سَ
ومـَن الثاين، وهـو مـا وافـق فـيه �سـيبويه ما ذكـره عند قولـه تعـاىل: 
اإعرابه  يف  »ذكروا  قال:  حني  اهلل})28(  اأَنَزَل  اآ  ِبَ َبْيَنُهم  اْحُكْم  {َواأَِن 
اأنه مبتداأ حمذوف  يكون يف مو�سع رفع على  اأْن  نختار  والذي  وجوهًا، 
وكذا  اأْمرنا«)29(.  اهلل  اأنزل  مبا  وُحْكمك  والتقدير:  موؤخرًا،  اخلرب 
اأو  تف�سريية،  »)اأْن(  قال:  اإذ  النَّا�َس})30(  اأَنِذِر  تعاىل: {اأَْن  قوله  عند 
الـثنائية  امل�سـدرية  تكون  اأْن  ويجـوز  الثقـيلة...  مَن  خمففـة  م�سدرية 
الو�سـع، ال املخففة مَن الثقيـلة، الأنـها تو�سـَل باملا�سي وامل�سارع واالأمر، 
فُو�سلت هنا باالأمر، وين�سبك منها معه م�سدر تقديره: باإنذار النا�ض، 
االآيتني  يف  امل�سدرية  )اأِن(  ترجيحه  اإّن  ثم  اأوىل...«)31(  الوجه  وهذا 
نختار...«  »والذي  قوله:  وذلك  بعدها،  االأمر  فعل  وقوع  مع  ال�سابقتني 
املخالف  راأيه  عن  رجع  اأنه  على  لدليل  اأوىل...«  الوجه  »وهذا  وقوله: 

وا�ستقر راأيه على املوافقة، واهلل تعاىل اأعلم.
الوجه الثاين: اأْن تكون خمـففة مَن الثـقيلة)32(، نحـو قولـه تعـاىل: 
ْي�َس ِللإن�َساِن اإالَّ ما �َسَعى})33(، وهذه م�سدرية كالثقيلة، وتعمل  {َواأَن لَّ
ل منِزَلته، وُي�سمر ا�سمها،  عمَلها، وتَقع بعد فعل اليقني والتقرير، اأو منزَّ

ويكون �سمري ال�ساأن)34(، وقد َيْثبت، وهو غري ذلك)35(.
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الوجه الثالث: اأْن تكون تف�سريية، وهي التي مبعنى )اأْي(، نحو قوله 
اْم�سوا،  اأي:  واملعنى:  اْم�ُسواْ})36(،  اأِن  ِمْنُهْم  الـَمَلأُ  {َوانَطلََق  تعاىل: 

وا�سُتط لـ )اأْن( هذه �سروط اخُتلف فيها منها:
كاالآية  �سريحه،  ال  القول)38(،  معنى  فيها  بجملة)37(  ُت�سبق  اأْن   -  1
 - ع�سفور)40(  وابن  كالزجاج)39(   - بع�سهم  واأجاز  ال�سابقة، 

جميئها بعد �سريح القول .
اأنَت  ما  اأْن  اإليه  اأْر�ِسْل  نحو:  ا�سمية،  اأو  فعلية  جملة)41(  تليها  اأْن   -  2

ها بع�سهم باالأمر)43(. وذا)42(؟ ، وخ�سَّ
3 - اأاّل ُت�سبق بحرف جّر، نحو: كتْبُت اإليه باأْن ُقم)44(.

للفعل)45(،  النا�سبة  وجعلوها  التف�سريية،  )اأِن(  الكوفيون  واأنكر 
باأّن )ْقْم(  ن تابعهم على ذلك ابن ه�سام، وا�سَتدل على ما ذهب  وِمّ
اأْن ُقْم، لي�ض )كتبُت( َنْف�سها كما كان الذهب يف  يف قولهم: كتبت اإليه 
قولهم: هذا َع�ْسَجد. اأي: ذهب نْف�َض الع�سجد، قال: » ولهذا لو ِجئَت باأْي 

مكان )اأْن( يف املثال مل جِتده مقبواًل يف الطبع «)46(.
باأّن )ُقم( يف املثال املذكور لي�ض  ورد الدماميني كالم ابن ه�سام 
تف�سريًا لـ ) كتْبُت ( نف�سه، بل هو تف�سري ملتعّلق )كتبت(، وهو املكتوب، 
الأن   ، رده  يف  الدماميني  واأوافق  نْف�سه)47(،  املكتوب  ذاك  هو  و)ُقم( 
)اأِن( التف�سريية - كما ذكر الر�سي)48( - ال تف�ّسر اإال مفعواًل مقدرًا، 
نحو قوله تعاىل : {َوَناَدْيَناُه اأَن يا اإْبَراِهيُم})49( اأي: ناديناه ب�سيء هو 
اإليه  كتبت  اأي:  قْم،  اأْن  اإليه  كتبت  قولهم:  وكذلك  اإبراهيم،  يا   : قولنا 
ر )اأْن( مفعواًل به ظاهرًا، كما يف قوله تعاىل:  �سيئًا هو )ُقم(، وقد ُيف�سِّ
ِن اْقِذِفيِه})50( وهو )ما()51(، واهلل  َك َما ُيوَحى اأَ {اإْذ اأَْوَحْيَناآ اإَل اأُمِّ

تعاىل اأعلم.
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لذلك  النحاة  ذكر  وقد  للتوكيد  به  زائدة  تكون  اأْن  الرابع:  الوجه 
موا�سع منها:

اآ اأَن َجاآَء  1 - اأن تقع بعد َلـّما احلينية)52(، كما يف قوله �سبحانه: {َفلَمَّ
اْلَب�ِسرُي اأْلَقاُه َعلَى َوْجِهِه})53(.

2 - اأن تقع بني )لو( وِفعل الق�َسم)54(، نحو قولهم: اأَما واهلل اأْن لو فعلَت 
الأكرْمُتك، وذكر االأخف�ض - وتبعه املالقي)55( - اأنها تزاد قبل )لو(، 

واأطلق، وَجعل منه قولهم: اأْن لو جئَتني كان خريًا لك)56(.
وال�سحيح اأنها)57( اأِن)58( املخففة مَن الثقيلة.

وذهب �سيبويه، وغريه اإىل اأّن )اأِن( التي بني الق�َسم و)لو( حرف 
ئة قبل )اإْن( و�سائر  جيء به لربط اجلواب بالق�َسم كما اأن الالم موطِّ
ولي�ض هذا  االأكرث تْرك )اأْن(،  باأن  ابن ه�سام  ال�سرط، و�سعفه  كلمات 
�ساأن احلروف الرابطة)59(، واأُورد عليه الالم الداخلة على جواب )لو( 
قوله  نحو  االأكرث)60(،  هو  وتْركها  الرابطة،  احلروف  مَن  وهي  املنفي، 

َك َما فَعُلوُه})61(. تعاىل : {َوَلْو �َساآَء َربُّ
3 - اأن تاأتي مفعول ما هو مبعنى القول، نحو: اأَمَره اأْن ُقم، قال الر�سي: 
وال مْنع لو ارَتكب مرتكب اأّن امل�سماة باملف�سرة زائدة يف مفعول ما 
بتاأويل  ُقم،  له:  قال  اأي:  قم(  اأْن  )اأََمَره  فمعنى  القول،  مبعنى  هو 

)اأَمَر( بـ)قال(، اأو بتقدير )قال( بعده)62(.
4 - ما يف نحو: كتْبُت اإليه باأْن ُقم، فـ )اأْن( فيه زائدة عند الر�سي)63( 

- وتبعه  الدماميني)64( - كراهة دخول اجلار على ظاهر الفعل.
5 - اأن تقع بعد حّتى، وهو مّطرد عند اأبي حيان)65(.

6 - اأن ترد بني الكاف وخمفو�سها)66(، وهو نادر)67(، وقيل)68(: �ساذ، 
وقيل)69(: �سرورة.
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7 - وقوعها بعَد )اإذا()70(، مثل: اآتيك اإذا اأْن تقوم.
8 - اأن ُتزاد يف االإنكار، نحو: اأنا اأنيه، قاله الر�سي)71(.

9 - بعد )كي( �سرورة)72(، وقا�سه الكوفيون)73(.
ُنَقاِتَل  اأَالَّ  َلَناآ  اأن )اأْن( يف قوله تعاىل: {َوَما  اإىل  وذهب االأخف�ض 
ال�سابقة:  االآية  عند  قال  زائدة،  عاملة  �سابهه  وما  اهلِل})74(  �َسِبيِل  يف 
)فـ)اأْن( هاهنا زائدة، كما زيدت بعد )َفلّما( و)ملا( و)لو(، فهي زائدة 
يف هذا املعنى كثريًا، ومعناه: وما لنا ال نقاتل، فاأعَمَل )اأْن( وهي زائدة، 
اأحد«، فاأعمل )ِمْن( وهي زائدة..«)75( وخرج  اأتاين ِمن  كما قال: »ما 
واأنها  م�سدرية،  )اأْن(  اأن  على  ومثيالتها  ال�سابقة  االآية  بع�سهم)76( 
اخلاف�ض،  حذف  على  من�سوب  اأو  جمرور،  م�سدر  تاأويل  يف  و�سلتها 
والتقدير )وما لنا يف اأْن ال نقاتل( وهذا التاأويل يف االأ�سل للك�سائي)77(، 
وقد تابعه عليه االأخف�ض ، وهو اأحد قوَلنْي لالأخف�ض يف هذه امل�ساألة، قال 
َعلَْيِه})78(:  اهلِل  ا�ْسُم  ُذكَر  ا  ِمَّ َتاأُْكُلواْ  اأَالَّ  َلُكْم  عند قوله تعاىل: {َوَما 
»يقول - واهلل اأعلم -: واأي �سيء لكم يف اأال تاأكلوا، وكذلك {َوَما َلَناآ اأَالَّ 
ُنَقاِتَل} يقول: اأي �سيء لنا يف ترك القتال، ولو كانت )اأْن( زائدة الرتفع 

الفعل...«)79(. وهذا القول مل يذكره اأحد - فيما اأعلم - عن االأخف�ض.
مثل  )ِمن(  كـ  الزائد  اجلر  حرف  باأن  االأخف�ض  قيا�ض  ّعف  و�سُ
)اأِن(  بخالف  فيه،  عِمل  مبا  االخت�سا�ض  ويف  اللفظ،  يف  الزائد  غري 
الزائدة فاإنها ُت�ْسبه غري الزائدة لفظًا ال اخت�سا�سًا لدخولها على اال�سم 
واحلرف كـ )لو()80(، واأي�سًا باأن الزيادة خالف االأ�سل، وال ُيذَهب اإليها 

اإال ل�سرورة، وال �سرورة هنا مع �سحة املعنى يف عدم الزيادة)81(.
وذهب الفراء اإىل اأن املعنى يف االآية ال�سابقة )ما مينعنا اأْن نقاتل(، 
)ما  مبعنى  ت�سلي،  اأال  ماَلَك  تقول:  كما  نقاتل،  اأْن  من  مينعنا  ما  اأي: 
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اأن ت�سلي()82(، ووافقه فريق من النحاة، منهم ابن مالك يف  مينعك 
�سرح الكافية ال�سافية)83(، واملرادي)84(.

وُيْبعده - كما ُذكر - ثالثة اأمور:
للفعل  ثانيًا  و�سلتها يف حمل ن�سب مفعواًل  )اأْن(  تكون  اأن   : اأولها 

)مينع (، ومل َيثُبت اإعمال اجلار واملجرور يف املفعول به)85(.
وثانيها: لزوم زيادة )ال( ، واالأ�سل عدم الزيادة)86(.

وثالثها: اأن فيه تْركا للظاهر، وعدواًل عنه اإىل غريه، وال ُيذهب اإىل 
ذلك اإذا كان التاأويل على الظاهر م�ساغًا وجمازًا)87(.

وذهب فريق اإىل اأن معنى {َوَما َلَناآ اأَالَّ ُنَقاِتَل} ما لنا والأَْن ال نقاتل، 
اأن تتكّلم،  اإياك  فُحذفِت الواو من )اأال نقاتل( كما حذفت من قولهم: 

واملعنى: اإياك واأْن تتكّلم)88(.
ورد باأمور:

مبعنى  )اإياك(  الأن  فيه،  حذَف  ال  تتكلم(  اأن  )اإياك  اأن  االأول: 
)احذر(، واملعنى: احذر التكلُّم)89(.

على  كان  فلو  ينِطق،  اأْن  بالباطل  اإياك  تقول:  العرب  اأن  الثاين: 
قبَلها،  ما  االأفاعيل على  مَن  الواو  بعَد  ما  يَقع  اأن  الواو ما جاز  اإ�سمار 
فغري جائز اأن تقول: راأْيُتك اإيانا وُتريد، وتق�سد: راأْيُتك واإيانا ُتريد)90(.
االأمر الثالث: اأن االأ�سل عدم احلكم باحلذف ، فال ُيذهب اإليه ما 

كان احلكم باالأ�سالة حمتماًل)91(.
وعندي اأن قول الك�سائي هو االأرجح ، الأن حذف اجلاّر يف مثل هذا 

املو�سع قيا�سي، وملا ُذكر يف دْفع غريه مَن االأقوال، واهلل تعاىل اأعلم.
الفراء)92(،  مذهب  وهو  )اإذ(،  مبعنى  تقع  اأن  اخلام�ض:  الوجه 
والهروي)95(، وقيل:  وابن فار�ض)94(،  ابن خالويه)93(،  وجماعة منهم 
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تاأتي مبعنى  )اأْن(  اأّن  �سيبويه  الكوفيني)96(. وقد جاء يف كالم  مذهب 
)اإذ( قال يف باب ما ينت�سب على اإ�سمار الفعل املتوك اإظهاره يف غري 
االأمر والنهي: »ومن ذلك قول العرب: اأّما اأنَت منطلقا انطلقُت معك... 
ّمت اإليها )ما(، وهي )ما( التوكيد ، ولِزمت كراهية  فاإمنا هي )اأْن( �سُ
قبيحًا  كان  فلّما   ... الفعل  ذهاب  من  ِعو�سًا  لتكون  بها  ُيجحفوا  اأْن 
عندهم اأن يذكروا اال�سم بعَد )اأْن( ويبتدوؤه بعدها كُقْبح )كي عبُداهلل 
ْرت منطلقًا  يقول ذاك(، حملوه على الفعل حتى �سار كاأنهم قالوا: اإْذ �سِ
فاأنا انطلق معك، الأنها يف معنى )اإذ( يف هذا املو�سع ، و)اإذ( يف معناها 

اأي�سًا يف هذا املو�سع اإال اأّن )اإذ( ال ُيحذف معها الفعل«)97(.
َتاأُْكُلوَهاآ  وِما ا�سَت�سهد به اأ�سحاب هذا القول قوله تعاىل : {َواَل 
ْفًحا اأَن  ْكَر �سَ ِرُب َعنُكُم الذِّ واْ})98(. و: {اأََفَن�سْ اإ�ْسَراًفا َوِبَداًرا اأَن َيْكَبُ

�ْسِرِفنَي})99(. ُكنُتْم ق�سْوًما مُّ
)اأْن(  وجعلوا  )اإذ(،  مبعنى  )اأْن(  تقع  اأْن  النحاة  مَن  فريق  ومنع 
تاأويل  يف  بعَدها  الفعل  مَع  فهي  م�سدرية،  املجوزون  به  ا�ست�سهد  فيما 

م�سدر مفعول ِمْن اأْجله)100(. 
و�سعف بع�سهم قول َمن اأجاز تقدير )اأْن( مبعنى )اإذ( يف بع�ض 
االآي امل�ست�سَهد بها باأّنه يف�سد املعنى، كما يف قوله تعاىل: {َواَل َتاأُْكُلوَهاآ 
اإذ  التقدير:  بهذا  االآية  معنى  ي�سري  اإذ  واْ}  َيْكَبُ اأَن  َوِبَداًرا  اإ�ْسَراًفا 
يكربوا، وهو فا�سد)101(، وَثّمَت ف�ساد اآخر يف هذه االآية، وهو اأْن يكون 

الفعل )يكربوا( من�سوبًا بالظرف )اإذ(، وهو اأي�سًا فا�سد)102(.
وعندي اأّن املنع هو الراجح ملا ُذكر، واهلل تعاىل اأعلم .

اإليه  ذهب  وقد  )ِلئاّل(  مبعنى  تكون  اأن  ال�ساد�ض:  الوجه 
 ُ الك�سائي)103( والفراء)104(، وجماعة ، وُجعل منه قوله تعاىل: {ُيَبنيِّ
َمَواِت  ال�سَّ �ِسُك  ُيْ اهلَل  �سبحاَنه: {اإِنَّ  وقوله  لُّواْ})105(  َت�سِ اأَن  َلُكْم  اهلل 
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و)لئال  لُّوا()107(  ت�سِ )لئال  املعنى  قالوا:  َتُزوال})106(.  اأَن  َواالأْر�َس 
تزوال()108(، وُحذفت )ال( للداللة عليها، كما حذفت ِمن جواب الق�َسم 
اأُقوم)109(، وِمـّمن اأخذ بقول الك�سائي  اأُقوم، واالأ�سل: ال  يف نحو: واهلل 
والفراء الزّجاج يف اأحد قوَليه)110(، والرماين - يف اأحد قوَلني نقلهما 
وابن  القي�سي)113(،  ومكي  والهروي)112(،   ،- ال�سجري)111(  ابن  عنه 

يد البطليو�سي)114(، والزرك�سي)115(. ال�سِّ
االآيتني  يف  املعنى  اأن  اإىل  الب�سريني  مَن  وجماعة  املربد،  وذهب 
امل�ساف  حذف  ثّم  تزوال،  اأْن  كراهة  و:  ت�سلوا،  اأْن  كراهة  ال�سابقتني: 

)كراهة(، وهو مفعول ِمن اأْجله)116(.
وعندي اأن قول املربد هو الراجح ملا ُذكر من اأّن ال النافية ال حتذف 
َيْعلََم  مَن الكالم، واإمنا ُتزاد للتوكيد)117(، كما يف قوله تعاىل: {لَِّئلَّ 
اأَْهُل اْلِكَتاِب})118(، واأّن حذف الالم يف االآيات امل�ست�سَهد بها ال يجري 
جواب  من  حذفها  عند  عليها  الداللة  الأّن  الق�َسم؛  يف  حذفها  رى  جَمْ
الق�َسم قائمة اإذ لو قيل: واهلل اأقوم. ومل ُيَرد )ال( الأُتي بالالم والنون، 

فقيل: الأقوَمّن)119(، واهلل تعاىل اأعلم.
اأجازه الفراء)120(، وجماعة،  اأن ترد مبعنى )ال(،  ال�سابع:  الوجه 

منهم الهروي)121(، ومن �سواهد الفراء يف ذلك:
لُّواْ})122(، ذكر اأّن املعنى )ال  ُ اهلل َلُكْم اأَن َت�سِ 1 - قوله تعاىل: {ُيَبنيِّ
مبعنى  )اأْن(  تكون  اأْن   - وتقدم)124(   - اأجاز  كما  ت�سّلون()123(، 

)لئال()125(.
)ال(  قال:  اْلِكَتاُب})126(،  اأُنِزَل  اآ  َ اإِنَّ َتُقوُلواْ  {اأَن  �سبحانه:  قوله   -  2
تكون  اأن  اأي�سًا  اأجاز  كما  هاهنا..«)127(،  )اأَْن(  مو�سع  يف  ي�سُلح 
فيه  �سَلحْت  مو�سع  كل  اأّن  عنده  فالقاعدة  )لئال(،  مبعنى  )اأَْن( 

)ِلئاّل( يف مو�سع )اأْن( �سَلحْت )ال()128(.
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ِمُنواْ اإاِلَّ مِلَن َتِبَع ِديَنُكْم ُقْل اإِنَّ اْلُهَدى ُهَدى  3 - قوله عز �ساأنه: {َواَل ُتوؤْ
ْو ُيَحاُجوُكْم ِعنَد َربُِّكْم})129(،  ْثَل َماآ اأُوِتيُتْم اأَ اهلِل اأَن ُيوؤَْتى اأََحٌد مِّ
)ال()130(،  مبعنى  )اأْن(  تكون  اأْن  اأحدهما:  وجَهني:  فيه  فاأجاز 
والثاين: اأْن يكون املعنى )ال توؤمنوا باأْن ُيعطى اأحد مثل ما اأوتيتم( 
بينهما  وما  ُيوؤَْتى}،  {اأَن  تعاىل:  بقوله  متعلِّق  توؤمنوا(  )ال  فـ 

اعتا�ض)131(.
مكي  منهم  النحاة،  مَن  واحد  غري  اأي�سًا  الثاين  الوجه  واأجاز 
القي�سي، قال: »... ويجوز اأن تكون الالم غري زائدة، وتتعّلق مبا دّل عليه 
الكالم الأّن معنى الكالم )ال ُتِقّروا باأن ُيوؤتى اأحد مثل ما اأوتيتم اإال ِلـَمن 

تِبع دينكم«)132(.
وِمـّمن اأجازه اأي�سًا الزخم�سري اإذ قال: »اأي: وال تظهروا اإميانكم 

باأْن يوؤتى اأحد مثل ما اأوتيتم اإال الأهل دينكم«)133(.
وا�ست�سكل ابن ه�سام)134( وغريه)135( هذا الوجه باأنه ال يعمل ما 
اأو  زيٌد(  اإال  قاَم  اإذا كان م�ستثنى، نحو )ما  اإال  بعَدها  فيما  )اإاّل(  قبَل 
م�ستثنى منه نحو )ما قام اإال زيدًا اأحٌد(، اأو تابعًا، نحو )ما قام اأحٌد اإال 

زيدًا فا�سل(، وما بعَد )اإال( يف االآية لي�ض �سيئًا مَن الثالثة.
احللبي،  وال�سمني  حيان)136()137(،  اأبو  منهم  جماعة  ون�سَب 
اإىل  الثاين  الوجه  هذا  واالأمري)140(  وال�سمني)139(  والدماميني)138(، 
اأّنه للفراء - على ما تقّدم - واأّن الزخم�سري  الزخم�سري، وال�سواب 

تابع فيه ال متبوع.
ومنع املربد ، وجماعة من الب�سريني)141( وقوع )اأْن( مبعنى )ال(، 
وجعلوا )اأْن( يف االآية املذكورة اآنفًا م�سدرية نا�سبة على بابها، واملعنى 
)كراهة اأْن يوؤتى اأحد(، وُحذف امل�ساف )كراهة( لداللة الكالم عليه.
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اأن يكون الكالم قد مّت عند  واأجاز بع�سهم)142( يف االآية املذكورة 
وجَه  توقعونه  الذي  الكاذب  االإميان  تظهروا  )وال  واملعنى  اال�ستثناء، 
النهار، وتنق�سونه اآخَره اإال ِلـَمن كان منكم(، واأن يكون {اأَن ُيوؤَْتى} ِمن 
كالمه �سبحانه، وهو متعلِّق مبحذوف موؤخر، اأي: لكراهية اأْن يوؤتى اأحد 

دبَّرمُت هذا الكيد، ورجح هوؤالء هذا الوجه - وبه اآخذ - باأمور :
على  بهمزتني)144(  ُيوؤَْتى(  )اأَاأَْن  لقراءة  املوافق  اأّنه  اأحدها)143(: 

اال�ستفهام االإنكاري اأي: اأِلكراهية اأْن ُيوؤتى ُقلُتم هذا؟
َل ِبَيِد اهلِل ُيوؤِْتيِه   والثاين)145(: اأنه يوؤيده قوله تعاىل: {ُقْل اإِنَّ اْلَف�سْ

َمن َي�َساآُء}.
والثالث)146( وتقدم : اأّن الوجه الثاين للفراء يف االآية املذكورة عِمل 
فيه ما قبَل اإاّل فيما بعَدها مَع اأنه لي�ض من امل�سائل الثالث املذكورة اآنفًا.

وقيل يف االآية املذكورة غري ما ُذكر)147(.
الوجه الثامن: اأن تكون جازمة، وهذا مذهب بع�ض الكوفيني)148( 
بني  لغة  وقيل)150(:  واللحياين)149(،  عبيدة  كاأبي  الب�سريني،  وبع�ض 
)اأْن(،  بـ  ين�سبون  العرب  »ف�سحاء  قوله:  الروؤا�سي  عن  وُروي  باح،  �سُ
واأخواتها الفْعل ودوَنهم قوم يرفعون بها، ودوَنهم قوم يجزمون بها«)151(، 

وُذكر يف ذلك اأبيات)152(.
بـ )اأْن()153(، واأجاب بع�سهم عن �سيء  واأنكر الب�سريون اجلزم 

ِمـّما ورد)154(.
عندي،  االأقرب  وهو  قّلة)155(،  على  بها  اجلزم  عقيل  ابن  واأجاز 

واهلل تعاىل اأعلم.
واإليه  الثقيلة،  مَن  املخففة  )اإِن(  مبعنى  تكون  اأن  التا�سع:  الوجه 
ذهب اأبو علي الفار�سي)156(، تقول : اأْن كان زيٌد َلعاملًا، واملعنى )اإْن كان 

زيٌد َلعاملًا(.
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اأن تقَع مبعنى )لو(، نقله الرماين)157( عن بع�ض  الوجه العا�سر: 
الكوفيني.

ال�سرطية،  )اإِن(  مبعنى  للمجازاة  تكون  اأن  ع�سر:  احلادي  الوجه 
وهذا  خْف�ض)158(،  اأو  ب  ن�سْ اأو  رْفع،  مو�سع  يف  كانت  اإذا  ُتفتح  واإمنا 
الكوفيني)161(.  مذهب  وقيل:  واالأ�سمعي)160(،  الفراء)159(،  مذهب 
ال�سرطية، كما يجوز رفعه؛  باأِن املفتوحة  ويجوز عنَدهم جزم اجلواب 
اأْن فيه للمجازاة  ِلكون ال�سرط حمذوفًا حذفًا الزمًا)162(، وِمـّمـا كانت 

عنَدهم:
ْخَرى})163(،  َر اإْحَداُهَما ااْلأُ لَّ اإْحَداُهَما َفُتَذكِّ )1( قوله تعاىل: {اأَن َت�سِ
قال الفراء عنَد هذه االآية: »بفتح )اأْن( وُتك�َسر ، فَمْن ك�سَرها نوى 
اأي�سًا  فهو  فتحها  وَمن  قبَلها،  ِمـّمـا  منقطعة  فجعلها  االبتداء،  بها 
على �سبيل اجلزاء اإاّل اأنه نوى اأْن يكون فيه تقدمي وتاأخري، ف�سار 
اجلزاء وجوابه كالكلمة الواحدة، ومعناه - واهلل اأعلم - ا�ست�سِهدوا 
ر الذاكرة النا�سية اإْن ن�ِسيْت، فَلّما  امراأَتنْي مكانة الرجل كيما ُتذكِّ
تقّدم اجلزاء ات�سل مبا قبله، و�سار جوابه مردودًا عليه، ومثله يف 
الكالم قولك: اإنه َلُيعجبني اأْن ي�ساأل ال�سائل فُيعطى. فالذي ُيْعِجبك 

االإعطاء اإْن ي�ْساأَل، وال يعِجُبك امل�ساأَلة وال االفتقار«)164(.
وُكْم})165(. دُّ )2( قوله �سبحاَنه: {َواَل َيْجِرَمنَُّكْم �َسَنَئاُن َقْوٍم اأَن �سَ

َقْوًما  ُكنُتْم  اأَن  ْفًحا  �سَ ْكَر  الذِّ َعنُكُم  ِرُب  {اأََفَن�سْ وجل:  عز  قوله   )3(
�ْسِرِفنَي})166(. مُّ

يَبٌة})167(. �سِ يَبُهم مُّ )4( قوله تعاىل: {َوَلْواَلآ اأَن ُت�سِ
واْ اْلُكْفَر َعلَى ااْلإَياِن})168(. )5( قوله �سبحانه: {اأَْوِلَياآَء اإِن ا�ْسَتَحبُّ
)6( قوله عز وجل: {َلَعلََّك َباِخٌع نَّْف�َسَك اأَالَّ َيُكوُنواْ ُموؤِْمننَي})169(.
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وا�سُتدل على رجحان املذهب باأمور:
ما  ومنه  واحد،  واملك�سورة على حمّل  املفتوحة  توارد  اأحدها)170(: 

ذكره الفراء اآنفًا وغريه ومنه قول الفرزدق:
ْب ِلَقْتِل اْبِن َخاِزِم)171(  تـــــا          ِجهاراً َوَلـم َتْغ�سَ ْن اأُُذَنـــــا ُقَتْيـــَبة ُحزَّ اأََتْغ�ســــَُب اإِ

فقد ُروي بالوجهني)172(، واالأ�سل التوافق.
والثاين)173( وقوع الفاء بعَدها كثريًا، كقول العبا�ض بن مردا�ض:

ُبُع ا اأَْنَت َذا َنَفٍر           َفاإِنَّ َقْومي مل َتاأُْكْلُهُم ال�سَّ مَّ اأََبا ُخَرا�َسَة اأَ
والثالث)174(: عطفها على )اإْن( املك�سورة مع وقوع الفاء بعدها يف 

قوله)175(:
ل          فاهلل َيْكلأُ ما َتاأِْتي َوَما َتَذُر ا اأَْنَت ُمْرَتِ اإِّما اأََقْمَت َواأَمَّ

ا( م�سدرية َللِزم عطف املفرد - وهو  قالوا: لو كانت )اأْن( يف )اأمَّ
يف  ال�سرطية  )اإِن(  الأّن  اجلملة؛  على   - و�سلتها  منها  املوؤول  امل�سدر 

ا( بالك�سر - مع ما بعَدها - جملة، وهو متنع. )اإمَّ
ُيجاَزى  ال  )اأْن(  اأّن  اإىل  الب�سريني  واأكرث  و�سيبويه  اخلليل  وذهب 
بها، قال �سيبويه: »و�ساأْلُته عن قوله: اأّما اأنت منطلقًا اأنطِلق مَعك فَرَفع، 
وهو قول اأبي عمرو، وحّدثنا به يون�ض، وذلك الأنه ال ُيجازى بـ )اأْن(، كاأنه 

ْرَت منطلقًا اأْنطِلق مَعك«)176(. قال: اِلأَْن �سِ
اإْحَداُهَما  َر  َفُتَذكِّ اإْحَداُهَما  لَّ  َت�سِ {اأَن  تعاىل:  قوله  يف  و)اأْن( 
على  اأو خْف�ض  ب  ن�سْ نا�سبة يف حمّل  هوؤالء م�سدرية  عنَد  ااْلأُْخَرى} 
اأْن  اأْجل  ِمْن  اأو:  ّل،  ت�سِ الأَْن  والتقدير:  و�سيبويه،  اخلليل  بنَي  اخلالف 
واآخرون  ّل()178(،  ت�سِ اأَْن  )كراهة  بـ  بع�سهم  رها  وقدَّ ّل)177(،  ت�سِ
بـ)اإرادة اأن ت�سل()179(، ومعنى االآية - كما ذكر �سيبويه - )ا�ست�سِهدوا 
ر اإحداهما االأخرى()180( وقال: »فاإن قال اإن�سان: كيف  امراأَتنْي اِلأَْن تذكِّ
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َذكر  لل�سالل ولاللتبا�ض؟ فاإمنا  ُيَعدَّ هذا  ل، ومل  اأَْن ت�سِ اأْن تقول:  جاز 
اأْن ت�سل الأنه �سبب االإذكار، كما يقول الرجل: اأعدْدُته اأْن مييل احلائط 
بعلة  اأخرَب  ولكنه  باإعداد ذلك ميالن احلائط،  يْطُلب  ال  وهو  َفاأَدعُمه، 

الدعم وب�سببه«)181(.
ي�سري  اإذ  عليه  )فتذكر(  بعطف  ت�سل(  اأن  )كراهة  تقدير  وُرّد 
االأخرى،  اإحداهما  ر  ُتذكِّ اأن  وكراهة  اإحداهما  ت�سل  اأْن  كراهة  املعنى: 

وهذا غلط)182(.
وتاأّول �سيبويه)183( وَمْن مَعه)184( )اأّما( يف قولهم: اأّما اأْنَت منطلقًا 
)اأِن(  اأّنها  على  م  املتقدِّ مردا�ض  بن  العبا�ض  قول  ويف  معك  انطلْقُت 
ّمت اإليها )ما( للتوكيد كراهة مبا�سرة )اأِن   امل�سدرية النا�سبة للفْعل �سُ
اال�سم، وعو�سًا عن الفعل، وُحذفت الالم على القيا�ض، وكذلك الفْعل، 
اأن  الفعل  ن حذف  ْن كنَت ذا نفر، وح�سَّ واِلأَ الأَْن كْنَت منطلقًا،  واالأ�سل: 
)اأِن( اخلفيفة ال يقع بعدها اال�سم مبتداأ كـ )اإِن( ال�سرطية، فا�ستكا يف 
الداللة على الِفعل)185(، َفَلما ُحذف الفعل انف�سل ال�سمري، وملا كانت 
الفعل  ِذْكر  وامتنع  حذفها،  يُجز  مل  املحذوف  الفعل  من  عو�سًا  )ما( 

مَعها)186(.
اأّن )ما( زائدة ال  بعد )اأْن( على  الفعل قيا�سًا  واأجاز املربد وقوع 

ِعو�ض)187(.
وَيُرّده اأّن )اأّما( َكرُث ا�ستعمالها يف كالم العرب حتى �سارت كامَلَثل 
فال  �ُسمعت)188(،  كما  ُتقال  جَمراها  يجري  وما  واالأمثال  امل�ستعَمل، 

ُيلتَفت اإىل قول املربد اإْن مل ي�ْستِند اإىل �سيء م�سموع)189(.
املحذوفة،  كان  ا�سم  هو  �سيبويه  عنَد  هذه  )اأّما(  بعد  واملرفوع 

واملن�سوب خربه)190(.
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الفار�سي)192(  اأبو علي  وتِبعه جماعة، منهم  وذهب االأخف�ض)191( 
وابن جني)193(، وغريهما كابن خروف)194( اإىل اأّن )ما( هي الرافعة 
بعدما عاَقبتها)195(،  العمل  املحذوفة يف  لنيابتها عن )كان(  النا�سبة 

وقيل: كان تامة، واملن�سوب حال)196(.
)فاإّن  مردا�ض  بن  العبا�ض  قول  يف  التاء  دخول  الب�سريون  وعلل 
ُبع( باأّن )اأْن( يف قوله )اأما اأْنت( دخلها معنى اإِذ  قومي مل تاأُْكلهم ال�سّ
التعليلية)197(؛ الأْجل اأّن الثاين م�ستَحّق باالأول ، فاأ�سَبَهت هذه الفاء فاء 

اجلواب.
بِفعل   - الب�سريني  عند   - ب  ن�سْ عها  فمو�سِ البيت  يف  )اأْن(  واأّما 
)مل  النا�سب  يكن  ومل  ُبع(،  ال�سّ تاأكْلهم  )مل  قوله  عليه  يُدل  َمر  م�سْ

تاأكلهم( نف�سه، اِلأّن معمول خرب )اإّن( ال يتقدم عليها)198(.
البيت  يف  الفاء  باأّن  وجَزم  القول،  هذا  الفار�سي  علي  اأبو  و�سّعف 
كانِت  ر  املف�سَّ على  ر  املف�سِّ يُجْز عْطف  فاإذا مل   ...« قال:  اجلواب،  فاء 
قْلَت:  فاإْن  و)اأّما( جزاء...  �سرط،  قومي( جواب  )فاإّن  قوله  الفاء يف 
فقد تكون الفاء حرفا زائدًا، وقد حكى ذلك اأبو احل�سن االأخف�ض... ويف 
َحمل البيت عليه تقوية ملا ذهب اإليه �سيبويه... اإال اأّن القول بزيادة الفاء 

لي�ض ِمن مذهبه«)199(.
وحاول بع�سهم اأْن يِجد خمرجًا لهذه الفاء، فذكر )اأّن ما بعَد الفاء 
ز عَلّي ، الأْن كنَت  اأْن يكون جواب �سرط مقّدر ، واملعنى )ال تتَعزَّ مُيكن 
ْلهم  اأنا مبثله ، فاإّن قومي مل ت�ستاأ�سِ ذا نفر، فاإْن َفَخرَت بذلك فَخْرُت 
ال�سدائد( فُحذف امل�سّبب، واأقيم ال�سبب ُمقامه()200( وُرّد باأن التَع�ّسف 

فيه َبني)201(.
ح - كما  واملرجِّ الراجح،  اأْن هو  �سرطية  رّجح  َمْن  قول  اأّن  وعندي 

َذكر الر�سي - املعنى واللفظ.
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اأما املعنى فاِلأّن قول ال�ساعر )اأما اأنَت ذا َنَفر( على معنى ال�سرط 
ذكر  كما   - ه  ويقويِّ بفرد()202(  فل�ْسُت  عدد  ذا  كْنَت  )اإْن  املعنى  اإِذ 

العيني)203( - رواية )اإّما كنْت( بك�سر اإّما، وِذْكر)كان(، ووقوع الفاء.
واأما اللفظ فِلوقوع الفاء يف هذا البيت، ولي�ض لـ )اأَْن( على تقديرها 
منطلقًا  اأْنت  اأما  قولهم:  يف  كان  كما  به،  تتعلق  �سيء  للفعل  نا�سبة 

انطلْقُت)204(.
واأما ما ُذكر يف تقدير املتعّلق فرُيّده اإّما كون الفاء جواب �سرط على 
الراجح كما ذكر اأبو علي الفار�سي اآنفًا، اأو ما ُذكر فيه ِمن تع�ّسف)205(.

واأما قول ال�ساعر:
ا اأَْنَت ُمْرَتًل           فاهلل يْكَلأُ ما َتاأْتي َوَما َتَذُر اإّما اأََقْمَت واأَمَّ

فقد حاول بع�سهم - كالدماميني)206( - رّد اإ�سكال عطف املفرد 
بفعل  فاعاًل  )اأما(  )اأَْن( يف  املوؤول من  امل�سدر  َجعل  باأْن  على اجلملة 
اأقمَت(،  )اإّما  ال�سرط  جملة  على  معطوفة  اجلملة  هذه  فتكون  مقّدر، 

ويكون املعنى )اإْن اأقمَت ووقع ارحتاُلك(.
مبعنى  البيت  يف  الواو   - التخمري)207(  ك�ساحب   - اآخرون  وجعل 
)اأو(، واملعنى )اإْن اأقمَت اهلل يكالأ ما تاأتي وما تذر اأو الأْن �سْرت مرحتاًل 

فاهلل يكالأ ما تاأتي وما تذر(.
اإِذ االأ�سل  ف،  عفهما - كما َذكر بع�سهم - ما فيهما ِمن تع�سُّ وُي�سْ
فال  الظاهر،  غري  )اأو(  مبعنى  الواو  وجْعل  الفعل)208(،  تقدير  عدم 

ُي�سار اإليه.
كانت  واإْن  بعَدها،  وما  الثانية،  اأّما  عطف  بع�سهم)209(  ح  و�سحَّ
يف حكم املفرد على اإّما االأوىل وما بعَدها وهي جملة باحتاد املعنى يف 
قولك: اإْن جْئَتني اأكرْمُتك. وقولك: اأكرْمُتك الإتياِنَك اإّياي، فاإذا ثَبت اأّن 
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ال�سرط والعلَّة مبعنى واحد �سّح عطف التعليل على ال�سرط يف البيت ، 
واأْن ُيجعل اجلواب لهما جميعا يف املعنى.

ف  وُي�سِعفه ما ذكره ابن ه�سام)210( - واأوافقه - ِمن ظهور التع�سُّ
فيه، ووْجهه - كما بنّي الد�سوقي)211( - اأّن عطف التعليل على ال�سرط 
ِمن باب العطف على املعنى ، فكاأنه قيل: الإقامتك وارحتالك وملجيئك 
واإح�سانك. كما ُي�سِعفه ما ُذكر)212( من اأّن الفاء ت�سُلح اأْن تكون جوابًا 
ّح وقوع الفاء جوابًا  لل�سرط، واأّما العلة فنا�سبها املعلول ال الفاء، فال ي�سِ
لها، فينبغي اأْن ُيجعل للعلة نا�سبه، واإذا ُجعل حمذوفًا، وكان التقدير: 

يكلوؤَُك اهلل الأْجل ارحتالك كان تكّلفًا ظاهرًا)213(.
واأما قول الفرزدق :

ْب ِلَقْتِل اْبِن َخاِزِم تا       ِجَهاراً َوَلـْم َتْغ�سَ اأتغ�سب اأَْن اأُُذَنا ُقَتْيبَبــَة ُحـــزَّ
ّح  اأّن )اأْن( فيه بالفتح �سرطية عند الكوفيني، الأنه ي�سِ فقد تقّدم 
حلول )اإِن( ال�سرطية حمّلها كما ورد، ومنعوا اأْن تكون النا�سبة للم�سارع 
الأّن هذه ال ُيحال بيَنها وبنَي الفعل، فال يقال : اأَْن زيٌد قام، وال يجوز اأْن 

تكون املخففة ِمَن الثقيلة الأنه مل ي�سِبْقها فْعل حتقيق اأو �سّك)214(.
ومذهب اخلليل و�سيبويه اأنها )اإِن( ال�سرطية املك�سورة الهمزة، وال 
ّح فيها الفتح لقْبح الف�سل بنَي املفتوحة والفْعل كما قبح اأَْن ُيف�سل  ي�سِ

بنَي )كي( والفعل، واأّما ال�سرطية فيجوز فيها ذلك)215(.
وابن  واملرادي)217(  حيان)216(  اأبو  منهم   - بع�سهم  وذكر 
وهو  اخلليل،  عند  م�سدرية  املذكور  البيت  يف  )اأْن(  اأّن   - ه�سام)218( 

خمالف ملا نقله �سيبويه)219( عن اخلليل.
ال  واأنه  الثقيلة،  من  خمففة  البيت  يف  )اأْن(  اأّن  اإىل  املربد  وذهب 
يجوز فيها اإال الفتح؛ الأن قتل قتيبة قد م�سى و)اإْن( للجزاء، واجلزاء 

يكون ملا ياأتي)220(.
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املذكور  البيت  يف  )اأْن(  تكون  اأْن  الفار�سي)221(  علي  اأبو  واأجاز 
تكون  اأْن  ومنع  الثقيلة،  من  خمففة  تكون  اأْن  اأي�سًا  اأجاز  كما  �سرطية، 

النا�سبة للفعل.
وذهب جماعة - منهم ابن الناظم)222(، وابن ه�سام)223( - اإىل 
ر معها)224(، كاأنه قال: اأجتَزع الأَْن  اأنها النا�سبة للفعل، واأن الالم مقدَّ

ت اأذنا قتيبة. ُحزَّ
وعندي اأن الراجح كونها �سرطية ، كما هو مذهب الكوفيني وبع�ض 
ملا  الثقيلة  مَن  املخففة  اأو  للفعل  النا�سبة  تكون  اأن  المتناع  الب�سريني؛ 
ُذكر اآنفًا، فاإْن قيل: قْتل قتيبة كان يف املا�سي، و)اأِن( ال�سرطية بالفتح 
مثل )اإِن( ال�سرطية بالك�سر ال يكون ما بعدها اإال م�ستقبال .  فجوابه اأّن 

البيت ميكن حمله على وجَهني:
قال:  كاأنه  ال�سبب،  ع  مو�سِ امل�سبَّب  ع  و�سْ ِمن  يكون  اأن  االأول)225(: 
اأتغ�سب اإِن افتخر مفتِخر ب�سبب حزِّ اأُذيّن قتيبة.  فاالفتخار هكذا �سبب 

للغ�سب، وم�سبَّب عن احلز.
اإْن  اأتغ�سب  اأي:  التبيني،  معنى  على  يكون  اأن  الثاين)226(:  الوجه 

تبنيَّ يف امل�ستقبل اأّن اأذين قتيبة حّزنا فيما م�سى.
مع  تو�سع  قد  ال�سرطية  )اإِن(  اأّن  بع�سهم)227(  ت�سريح  مع  هذا 
ُه ِمن  لَّ اأٌَخ  �َسَرَق  َفَقْد  َي�ْسِرْق  املا�سي على احلقيقة، كقوله تعاىل: {اإِن 
َقْبُل})228( وكانت ال�سرقة قد وقعت عند اأخوة يو�سف عليه ال�سالم)229(، 
ْبته: اإْن اأح�سْنُت اإليك مل ت�سُكْر. مبعنى قد اأح�سنت  وكقولك لرجل قد جرَّ

اإليك فلم ت�ْسُكر)230(.
ومن جمموع ما ُذكر يف م�ساألة )اأْن( هذه ميكن اأن ُيتبني اأّن الراجح 
، واأّن قول  فيها هو قول الكوفيني، وَمْن وافقهم، وهو اأنها �سرطية، والُبدَّ

�سيبويه، وَمْن تبعه اأنها النا�سبة للفْعل قول مرجوح.
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وّمن  وافق الكوفيني - وتقّدم ذْكر بع�سهم - اأبو علي الفار�سي)231(، 
وابن  والر�سي)234(،  يعي�ض)233(،  وابن  ال�سلوبني)232(،  علي  واأبو 

ه�سام)235(، وخالد االأزهري)236(، والعيني)237(. 
وا�ستط الر�سي)238( يف )اأِن( ال�سرطية اأن يحَذف �سرطها - وهو 
ر، والُبّد حيَنئذ مَن االإتيان بـ )ما( لتكون كالكافة  كان - وجوبًا بال مف�سِّ
الكوفيون ِمن فتح همزة  اأثبته  واأما ما  ال�سرط،  لها عما تقت�سيه، وهو 
اإِن ( ال�سرطية ِمن دوِن حذف ال�سرط فهو عنده غري م�سهور. واهلل   (

تعاىل اأعلم.
اخلامتــــة

خل�ض هذا البحث اإىل نتائج من اأهمها :
1 - وقوع )اأْن( �سرطية – وهو قول الكوفيني - هو الراجح - يف نظري  

خالفًا ل�سيبويه وَمن تبعه من الب�سريني.
لعدم  االأ�سح  القول  هو  االأمر  فعل  على  امل�سدرية  )اأِن(  دخول   -  2

االلتفات اإىل الزمان عند تقدير امل�سدر.
الزجاج  كاإجازة  الكوفيني،  اآراء  الب�سرة  نحاة  ببع�ض  ياأخذ  قد   -  3

والرماين وقوع )اأْن( مبعنى )لئال(.
4 - وقوع ) اأْن ( مبعنى )اإذ( قول ذكره �سيبويه.

ت�سبق  اأن  )لو(  قبل  )اأْن(  زيادة  يف  واملالقي  االأخف�ض  ي�ستط  مل   -  5
بق�َسم، وذلك خالف ما عليه اجلمهور.

6 - االأخف�ض القائل بزيادة )اأْن( يف قوله تعاىل: {َوَما َلَناآ اأَالَّ ُنَقاِتَل} 
وهو القول امل�سهور عنه له قول اآخر ، قاله الك�سائي ِمن قبُل يق�سي 
بعدم زيادة )اأْن( والقول الثاين هذا مل اأظفر باأحد ذكره لالأخف�ض 

فيما اأعلم.
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لُّواْ}  َت�سِ اأَن  َلُكْم  اهلل   ُ ُيَبنيِّ تعاىل:  قوله  نحو  )اأْن( يف  للزجاج يف   -  7
قوالن ؛ اأحدهما : قول الكوفيني، واالآخر: للمربد.

8 -لو قيل: اإّن )اأْن( املف�سرة زائدة يف مفعول ما هو مبعنى القول، فمعنى 
)اأَمَره اأْن قم( اأي قال له: ُقم، بتاأويل )اأَمَر( بـ )قال(، اأو بتقدير 

)قال( بعده، لكان قواًل له وجه من النظر.

الهوام�س

)1( ينظر: �سرح املف�سل البن يعي�ض 94/3، واجلنى الداين �ض 215، ومغني اللبيب 49/1.
)2( ينظر: التذييل والتكميل 196/2، و�سرح مغني اللبيب للدماميني )�سرح املزج(، �ض155.
)3( ينظر: الكتاب 245/1، 332/3، و�سرح الر�سي 417/2 ، واجلنى الداين، �ض 58، ومغني 

اللبيب 49/1، وهمع الهوامع 207/1.
)4( ينظر: جواهر االأدب يف معرفة كالم العرب، �ض 190.

)5( ينظر: املقت�سب 187/3، وكتاب االأزهية �ض 60، ور�سف املباين، �ض 112.
)6( ينظر: ارت�ساف ال�سرب 1637/4، واملغني 50/1.

)7( ينظر: �سرح املزج، �ض 169.
)8( ينظر: املغني 50/1.

)9( ينظر: املقت�سب 187/1، واالأزهية، �ض 60، و�سرح املف�سل البن يعي�ض 143/8.
)10( ينظر: الكتاب 162/3.

 ،74 �ض  واالأزهية   ،246 �ض  املنثورة  وامل�سائل   ،399/2 للفراء  القراآن  معاين  ينظر:   )11(
واأمايل ابن ال�سجري 152/3، واجلنى الداين �ض 216، واملغني 50/1.

)12( الكتاب 162/3.
)13( ينظر: �سرح الر�سي: 36/4، 440.

)14( ينظر: �سرح املزج، �ض 169.
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)15( ينظر: �سرح الر�سي 36/4، 440، واجلنى الداين، �ض 216، واملغني 51/1.
)16( ينظر: �سرح الر�سي 36/4، واجلنى الداين، �ض 216، واملغني 51/1.

)17( ينظر: اجلني الداين �ض 217، واملغني 51/1.
)18( ينظر: املغني 52/1.

)19( ينظر: �سرح الر�سي 439/4، و�سرح املزج، �ض 169.
)20( ينظر: �سرح الر�سي 439/4.

)21( ينظر: �سرح كتاب �سيبويه لل�سريايف 103/11، واملغني 51/1.
)22( ينظر: املغني 51/1.

)23( امل�سدر ال�سابق.
)24( ينظر : �سرح الر�سي 440/4.

)25( ينظر : درا�سات الأ�سلوب القراآن الكرمي 383/1.
)26( �سورة البقرة من االآية )125(.

)27( البحر املحيط 381/1.
)28( �سورة املائدة من االآية )49(.

)29( النهر املاد من البحر املحيط 503/3.
)30( �سورة يون�ض من االآية )2(.

)31( النهر املاد 121/5، وينظر البحر املحيط 196/5، 473.
)32( ينظر: الكتاب 166/3، 165، واملقت�سد يف �سرح االإي�ساح 483/1، ومعاين احلروف، 

�ض 47، واملغني 52/1.
)33( �سورة النجم االآية  )39( .

)34( ينظر: الكتاب 163/3، وامل�سائل املنثورة �ض 240، واالأزهية �ض 63.
)35( ينظر: املغني 53/1.

)36( �سورة �ض من االآية )6(.
)37( ينظر: الكتاب 163/3، واملقت�سب 188/1، وامل�سائل املنثورة، �ض 240.

واجلنى   ،438/4 الر�سي  و�سرح   ،331 �ض  اجلمل  يف  الواقع  اخللل  اإ�سالح  ينظر:   )38(
الداين �ض 221، واملغني 54/1.

)39( ينظر: معاين القراآن واإعرابه 136/3.
)40( ينظر: �سرح اجلمل البن ع�سفور 176/2.
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)41( ينظر: الكتاب 163/3، وامل�سائل املنثورة، �ض 240.
)42( ينظر: الكتاب 163/3 .

)43( ينظر: االأزهية، �ض 69، واأمايل ابن ال�سجري 159/3.
)44( ينظر: الكتاب 162/3، واملغني 55/1.

الداين،  واجلنى   ،331 اخللل،�ض  واإ�سالح   ،399/2 للفراء  القراآن  معاين  ينظر:   )45(
�ض221.

)46( املغني 53/1.
)47( ينظر: �سرح املزج �ض 181.

)48( ينظر: �سرح الر�سي �ض 438/4.
)49( �سورة ال�سافات ، االآية )104(.

)50( �سورة طه االآية )38(، ومن االآية )39(.
)51( ينظر: �سرح الر�سي 438/4.

59، ومعاين  188/1، وحروف املعاين للزجاج �ض  152/3، واملقت�سب  )52( ينظر: الكتاب 
واجلنى   ،68 �ض  واالأزهية   ،653/1 الب�سريات  وامل�سائل   ،48 �ض  للرماين  احلروف 

الداين �ض 221.
)53( �سورة يو�سف من االآية )96(.

)54( ينظر: الكتاب 152/3، واملقت�سب 188/1، واالأزهية �ض 68.
)55( ينظر: ر�سف املباين �ض 197.

)56( ينظر: معاين القراآن لالأخف�ض 293/1.
)57( ينظر: الكتاب 107/3.

)58( ينظر: �سرح اجلمل 540/1.
)59( ينظر: املغني 55/1.

)60( ينظر: �سرح املزج �ض 194.
)61( �سورة االأنعام من االآية )112(.

)62( �سرح الر�سي 439/1.
)63( ينظر: امل�سدر ال�سابق 438/4.

)64( ينظر: �سرح املزج �ض 169.
)65( ينظر: االرت�ساف 169/4.
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)66( ينظر: الكامل 188/1، و�سرح اجلمل 176/2، 499، والتذييل والتكميل 174/5.
)67( ينظر: املغني 55/1.

)68( ينظر: ر�سف املباين، �ض 198.
)69( ينظر: �سرح اجلمل 176/2، 499.

)70( ينظر: املغني 55/1.
)71( ينظر: �سرح الر�سي 434/4.

)72( ينظر: االرت�ساف 1646/6.
)73( ينظر: امل�سدر ال�سابق.

)74( �سورة البقرة من االآية )246(.
)75( معاين القراآن لالأخف�ض 377/1، وينظر 545/2.

)76( ينظر: معاين القراآن واإعرابه 257/1، واإعراب القراآن الأبي جعفر النحا�ض 148/1، 
وم�سكل اإعراب القراآن ملكي �ض 111، والبيان يف غريب اإعراب القراآن 156/1.

)77( ينظر: معاين القراآن للفراء 165/1.
)78( �سورة االأنعام من االآية )119(.

)79( معاين القراآن لالأخف�ض 503/2.
12/4، واجلنى  1528/3، و�سرح الت�سهيل البن الناظم  )80( ينظر: �سرح الكافية ال�سافية 

الداين، �ض 223، و�سرح املزج، �ض 197.
)81( ينظر: البحر املحيط 256/2.
)82( معاين القراآن للفراء 163/1.

)83( ينظر: 1529/3.
)84( ينظر: اجلنى الداين �ض 223.

)85( ينظر: املغني 56/1.

)86( ينظر: املغني 56/1.
)87( ينظر: االإغفال للفار�سي امل�ساألة )35( 102/1.

)88( ينظر: معاين القراآن للفراء 165/1، والبحر املحيط 256/2.
)89( ينظر: البحر املحيط 256/2.

)90( ينظر: معاين القراآن للفراء 165/1.
)91( ينظر: البحر املحيط 256/2.
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)92( ينظر: معاين القراآن للفراء 27/3 .
)93( ينظر: احلجة البن خالويه �ض 293.

)94( ينظر: ال�ساحبي �ض 178.
)95( ينظر: االأزهية �ض 71.

)96( ينظر: معاين احلروف �ض 48، وجواهر االأدب لالإربلي �ض 198.
)97( الكتاب 294-293/1.

)98( �سورة الن�ساء االآية )6( .
)99( �سورة الزخرف االآية )5(.

والبيان   ،163/3 ال�سجري  ابن  واأمايل   ،460/2 لالأخف�ض  القراآن  معاين  ينظر:   )100(
256/1، واملغني 58/1.

)101( ينظر: اأمايل ابن ال�سجري 163/3.
)102( ينظر: امل�سدر ال�سابق .

)103( ينظر: اأمايل ابن ال�سجري 160/3، والبحر املحيط 409/3.
)104( ينظر: معاين القراآن 297/1، 366، 327/2.

)105( �سورة الن�ساء من االآية )176(.
)106( �سورة فاطر من االآية  )41(.

)107( ينظر: معاين القراآن للفراء 297/1، واإ�سالح اخللل �ض 331.
)108( ينظر: امل�سكل ملكي، �ض 553، واالأزهية، �ض 70.

)109( ينظر: اأمايل ابن ال�سجري 161/3.
)110( ينظر: معاين القراآن واإعرابه 148/4، 72/3.

)111( ينظر: اأمايل ابن ال�سجري 161/3.
)112( ينظر: االأزهية �ض 70.

)113( ينظر: امل�سكل ملكي �ض 553.
)114( ينظر: اإ�سالح اخللل، �ض 331.

)115( ينظر: الربهان، �ض 1061.
)116( ينظر: معاين القراآن واإعرابه 207/1، والبحر املحيط 408/3.

)117( ينظر: معاين القراآن واإعرابه 81/2.
)118( �سورة احلديد من االآية )29(.
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)119( ينظر: اأمايل ابن ال�سجري 161/3.
)120( ينظر: معاين القراآن للفراء 223/1، 297، 366.

)121( ينظر: االأزهية �ض 74.
)122( �سورة الن�ساء من االآية )176(.

)123( ينظر: معاين القراآن للفراء 297/1، 366.
)124( ينظر: �سفحة )19(.

)125( ينظر: معاين القراآن للفراء 297/1.
)126( �سورة االأنعام من االآية )156(.

)127( معاين القراآن للفراء 366/1.
)128( ينظر: امل�سدر ال�سابق 297/1.

)129( �سورة اآل عمران من االآية )73(.
)130( ينظر: معاين القراآن للقراء 222/1.

)131( ينظر: امل�سدر ال�سابق.
)132( امل�سكل ملكي 142.
)133( الك�ساف 285/1.

)134( ينظر: املغني 58/2.
)135( ينظر: �سرح املزج �ض 207.

)136( ينظر: البحر املحيط 499/2.
)137( ينظر: الدر امل�سون 252/3.
)138( ينظر: �سرح املزج �ض 206.

)139( ينظر: املن�سف لل�سمني 78/1.
)140( ينظر: حا�سية االأمري 34/1.

)141( ينظر: معاين القراآن اإعرابه 333/1، والبحر املحيط 495/2.
)142( ينظر: البحر املحيط 494/2، واملعني 58/2.

)143( ينظر: امل�سدران ال�سابقان.
والن�سر   ،347/1 ملكي  والك�سف   ،52/3 للفار�سي  احلجة  ينظر:  كثري،  ابن  قراءة   )144(

.366/1

)145( ينظر: البحر املحيط 494/2.
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)146( ينظر : البحر املحيط 494/2، واملغني 58/2.
والدر   ،494/2 املحيط  والبحر   ،285/1 والك�ساف   ،142 �ض  ملكي  امل�سكل   : ينظر   )147(

امل�سون 252/3.
)148( ينظر : �سرح الت�سهيل البن الناظم 11/3، وامل�ساعد 65/3، واجلنى الداين 226.

)149( ينظر : االرت�ساف 1642/4، وامل�ساعد 65/3، واملغني 52/1.
)150( ينظر : االرت�ساف 1642/4، والبحر املحيط 118/1، واجلنى الداين، �ض 226.

)151( �سرح الت�سهيل البن الناظم 13/3، واالرت�ساف 1642/4، واجلنى الداين، �ض 226، 
وامل�ساعد 65/3.

)152( ينظر : �سرح الت�سهيل البن الناظم 13/3، واجلنى الداين �ض 226، واملغني 52/1.
)153( ينظر : �سرح الت�سهيل البن الناظم 11/3، والبحر املحيط 118/1.

)154( ينظر : �سرح الت�سهيل البن الناظم 13/3، واملغني 52/1.
)155( ينظر : امل�ساعد 66/3.

الداين،  واجلنى   ،136/5 والتكميل  والتذييل   ،183  ،182 �ض  البغداديات  ينظر:   )156(
�ض225.

)157( ينظر : معاين احلروف �ض 48.
)158( ينظر : معاين القراآن للفراء 178/1، 300.

)159( ينظر : امل�سدر ال�سابق 178/1، 184.
)160( ينظر : االرت�ساف 1693/4.

)161( ينظر : �سرح الكافية البن فالح 767/2 )ر�سالة دكتوراه( والتذييل والتكميل 233/4.
)162( ينظر : �سرح الر�سي 150/2.

184/1، و�سرح ابن  )163( �سورة البقرة من االآية )282(، وينظر : معاين القراآن للفراء 
يعي�ض 99/2.

)164( معاين القراآن للفراء 184/1.
)165( �سورة املائدة من االآية )2(، وينظر : معاين القراآن للفراء 300/1.

)166( �سورة الزخرف االآية )5(، وينظر : معاين القراآن للفراء 300/1.
)167( �سورة الق�س�ض من االآية )47( ، وينظر : معاين القراآن للفراء 300/1.

)168( �سورة التوبة من االآية )23( ، وينظر : معاين القراآن للفراء 300/1.
)169( �سورة ال�سعراء االآية ) 3 ( ، وينظر : معاين القراآن للفراء 300/1.
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)170( ينظر: املغني 57/1.
وامل�سائل   ،27/3 للفراء  القراآن  ومعاين   ،161/3 والكتاب   ،311 ديوانه  يف  البيت   )171(

املن�سورة، �ض 245.
)172( ينظر: الكتاب 161/3، ومعاين القراآن للفراء 27/3، واالنت�سار البن والد، �ض 194، 

واإ�سالح اخللل �ض 332.
)173( ينظر: �سرح الر�سي 149/2، واملغني 58/1.

ابن  واأمايل   ،381/2 واخل�سائ�ض   ،148/1 والكتاب   ،128 �ض  ديوانه  يف  البيت   )174(
ال�سجري 49/1، 114/2، 13/3.

)175( ينظر:  �سرح الر�سي 150/2، واملغني 58/1.
)176( مل اأظفر بقائله، والبيت يف �سرح ابن يعي�ض و�سرح ابن يع�ض 99/2، والتخمري 494/1، 
واالإي�ساح يف �سرح املف�سل 383/1، واأمايل ابن احلاجب 123/2، وحوا�سي املف�سل 

لل�سلوبني، �ض 276، )ر�سالة(، وجواهر االأدب لالإربلي، �ض 199.
للنحا�ض  القراآن  واإعراب   ،286/1 واإعرابه  القراآن  ومعاين   ،53/3 الكتاب  ينظر:   )177(

167/1، واحلجة للفار�سي 245/2.

)178( ينظر: اإعراب القراآن للنحا�ض 168/1، والبحر املحيط 349/2.
)179( ينظر: الك�ساف 249/1.

)180( ينظر: الكتاب 53/3.
)181( امل�سدر ال�سابق.

)182( ينظر: اإعراب القراآن للنحا�ض 168/1.
)183( ينظر: الكتاب 294/1.

)184( ينظر: اخل�سائ�ض 380/2، و�سرح ابن يعي�ض 98/2.
)185( ينظر: �سرح ابن يعي�ض 99/2.

)186( ينظر: الكتاب 294/1.
149/2، وحوا�سي  الر�سي  و�سرح   ،305 والبغداديات �ض   ،98 االنت�سار �ض  )187( ينظر: 

املف�سل لل�سلوبني �ض 276.
)188( ينظر: الكتاب 294/2، والتذييل والتكميل 234/4.

)189( ينظر: البغداديات �ض 305، و�سرح الر�سي 149/2.
)190( ينظر: الكتاب 294/1.

)191( ينظر:  اإي�ساح �سواهد االإي�ساح للقي�سي 707/1.
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)192( ينظر: اخل�سائ�ض 381/2.
)193( ينظر: امل�سدر ال�سابق 381/2.

)194( ينظر: �سرح الكافية للقمويل �ض 320 )ر�سالة دكتوراه(.
)195( ينظر: اخل�سائ�ض 381/2، والتذييل والتكميل 233/4.

)196( ينظر: متهيد القواعد ب�سرح ت�سهيل الفوائد لناظر اجلي�ض 1175/3.
)197( ينظر: الكتاب 294/1، والنكت لالأعلم �ض 166.

)198( ينظر: البغداديات �ض 305، و�سرح ابن يعي�ض 98/2، و�سرح الر�سي 150/2.
)199( البغداديات �ض 308.

)200( من �سرح املزج �ض 205 مع ت�سرف ي�سري .
)201( ينظر: املن�سف لل�سمني 77/1.

)202( ينظر: �سرح الر�سي 149/2.
)203( ينظر: حا�سية ال�سبان على �سرح االأ�سموين ، ومعه �سرح �سواهد العيني 244/1.

)204( ينظر: البغداديات �ض 308، و�سرح ابن يعي�ض 99/2.
)205( ينظر: املن�سف لل�سمني 77/1، و�سرح الكافية البن فالح 767/2.

)206( ينظر: �سرح املزج �ض 206.
)207( ينظر: التخمري 494/1.

)208( ينظر: املن�سف لل�سمني 77/1.
)209( ينظر: االإي�ساح يف �سرح املف�سل 383/1، واأمايل ابن احلاجب 123/2.

)210( ينظر: املغني 58/1.
)211( ينظر: حا�سية الد�سوقي على املغني 36/1.

)212( ينظر: �سرح الكافية البن فالح اليمني )ر�سالة( 767/2.
)213( ينظر: مو�سل النبيل اإىل نحو الت�سهيل )ر�سالة( 1528/4.

)214( ينظر: امل�سدر ال�سابق.
)215( ينظر: الكتاب 161/3.

)216( ينظر: االرت�ساف 1693/4.
)217( ينظر: اجلنى الداين �ض 225.

)218( ينظر: املغني 49/1.
)219( ينظر: الكتاب 161/3.
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)220( ينظر: االنت�سار �ض 194، و�سرح ال�سريايف 96/11.
)221( ينظر: امل�سائل املنثورة �ض 245.

)222( ينظر: �سرح الت�سهيل 53/4.
)223( ينظر: املغني 58/1.

)224( ينظر: �سرح الت�سهيل 53/4.
)225( ينظر: �سرح ال�سريايف )97/11(، واإ�سالح اخللل �ض 326، واملغني 57/1.

ملكي  والك�سف   ،213/3 للفار�سي  واحلجة   ،460/2 لالأخف�ض  القراآن  معاين  ينظر:   )226(
.405/1

194، واأمايل ابن احلاجب  460/2، واالنت�سار �ض  )227( ينظر: معاين القراآن لالأخف�ض 
109/1، و�سرح الر�سي 115/4.

)228( �سورة يو�سف من االآية )77(.
)229( ينظر: معاين القراآن لالأخف�ض 460/2.

)230( ينظر: االنت�سار �ض 194.
)231( ينظر: البغداديات �ض 308.

)232( ينظر: حوا�سي املف�سل �ض 275.
)233( ينظر: �سرح ابن يعي�ض 99/2.
)234( ينظر: �سرح الر�سي 151/1.

)235( ينظر: املغني 57/1.
)236( ينظر: مو�سل النبيل 1528/4.

)237( ينظر: حا�سية ال�سبان 244/1.

)238( ينظر: �سرح الر�سي 151/2.
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قيمة اال�سرتاك يف - جذور

البلـــــد

ال�سعودية
االإمارات

قطر
البحرين
م�سقط
الكويت
اليمن

* ال�سعودية ودول اخلليج العربي
* االأفراد يف الوطن العربي

* االأفراد خارج الوطن العربي
* املوؤ�س�سات كافة

)120( ريااًل اأو ما يعادلها
)40( دوالرًا
)45( دوالرًا
)60( دوالرًا

تر�سل قيمة اال�ستاك على عنوان النادي �ض.ب 5919 جدة 21432 فاك�سميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 20 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

االأردن
م�سر
املغرب
تون�ض
�سوريا
لبنان

20 ريااًل

15 درهمًا

15 ريااًل

1٫200 دينار

1٫200 دينار

1 دينار
150 ريااًل

2 دينار
10 جنيهات

25 درهمًا

ديناير  3

100 لرية

3 دوالرات

البلـــــد ال�سعرال�سعر



• وكالة التوزيع االردنية )ارامك�ض ميديا(
�سندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- اململكة االأردنية الها�سمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�س�سة االأهرام للتوزيع
14 �سارع اجلالء

القاهرة- جمهورية م�سر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�سندوق بريد 2007

دبي- دولة االأمارات العربية املتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�س�سة االأيام/ مكتبات االأيام
�سندوق بريد 3262

املنامة- ملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�سر والتوزيع واالإعالن
�سندوق بريد 1107

�سنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�ض: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�سركة املتحدة لتوزيع ال�سحف
�سندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�سركة التون�سية لل�سحافة )�سوترب�ض(
3 نهج املغرب

�ض.ب 719
تون�ض 1000 - اجلمهورية التون�سية

تلفون:  216-71-322499+

• �سركة الظالل للن�سر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�س�سة العروبة التجارية املحتمني
�سارع حارثة بن �سهل �ض. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�سركة ال�سريفية للتوزيع وال�سحف )�سو�سرب�ض(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �سان 

�سات�ض
�سندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�ساء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�سركة ال�سورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�سق – اجلمهورية العربية ال�سورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�سعودية
- كنوز املعرفة - جدة �سارع ال�ستني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�سرق- املدينة املنورة
- املكتبة التاثية- الريا�ض

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
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